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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo apresentar os desafios 
vivenciados pela pessoa com deficiência auditiva, destacando a demanda 
significativa para a profissão de Serviço Social. Diante disso, coloca-se em pauta o 
que foi vivenciado nos quatro anos de curso: O contexto histórico da profissão de 
Serviço Social, destacando os impactos na contemporaneidade. Referenciou-se o 
objeto de Estudo, enfatizando o processo histórico da pessoa com deficiência: os 
avanços e desafios, conceituando e caracterizando a pessoa com deficiência 
auditiva. Com o Estudo Bibliográfico foi de extrema importância trazer a Visibilidade 
dos dados brasileiros sobre a situação da Pessoa com deficiência na sociedade, 
como por exemplo os Dilemas da Educação da pessoa com deficiência auditiva no 
Brasil Quando se trata de pessoa com deficiência auditiva, não se pode deixar de 
mencionar a linguagem de Libras como um avanço marcante para essa demanda e 
para os profissionais da área. No decorrer desse estudo destaca-se a importância da 
profissão de Serviço Social na luta universal pela inclusão social da pessoa com 
deficiência auditiva na vida cotidiana, resgatando que a inclusão não á apenas 
inserir, aceitar ou acolher, mas é todo um trabalho de socialização, ressocialização, 
mobilização e acompanhamentos. Nesse contexto, também se traz os entraves 
encontrados pela pessoa com deficiência auditiva na Sociedade, quanto aos direitos 
alcançados que, muitas vezes, não são respeitados. Ressalta-se a profissão de 
Serviço Social diante da pessoa com deficiência auditiva, a intervenção, as 
expectativas de trabalho, a importância dos encaminhamentos e acompanhamentos. 
Como nesse Estudo referencia-se a APAS, uma Associação que atende pessoas 
com deficiência auditiva, propõe-se uma reflexão sobre o Serviço Social e as 
Instituições que formam o Terceiro Setor, e seus Dilemas diante das Políticas 
Sociais. Para finalizar, foi feita uma descrição e análise da experiência de Estagio 
realizada durante o curso, a teoria se materializando na prática sob um olhar de 
interpretação do Serviço Social. Por fim, registrou-se as considerações finais e as 
referências adotadas para este estudo bibliográfico. 
 
 
Palavras Chaves: Serviço Social, Desafios, Pessoa com Deficiência Auditiva. 
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ABSTRACT 

 

The present monographic work aims to present the challenges experienced by the 
person with hearing impairment, highlighting the significant demand for the Social 
Work profession. In view of this, what has been experienced in the four years of the 
course: the historical context of the Social Service profession, highlighting the 
impacts in the contemporaneity. The object of Study was emphasized, emphasizing 
the historical process of the person with disability: the advances and challenges, 
conceptualizing and characterizing the person with hearing impairment. With the 
Bibliographic Study, it was extremely important to bring the Brazilian data visibility 
into the situation of the disabled person in society, such as the education dilemmas 
of the hearing impaired person in Brazil. When it comes to hearing impaired people, 
one can notnot to mention the language of Libras as a remarkable advance for this 
demand and for the professionals of the area. In the course of this study, the 
importance of the Social Service profession in the universal struggle for the social 
inclusion of the hearing impaired person in everyday life is highlighted, saving that 
the inclusion is not only insert, accept or welcome, but it is a socialization work, 
resocialization, mobilization and follow-up. In this context, there are also obstacles 
encountered by the hearing impaired person in the Society, regarding rights that are 
often not respected. Emphasis is placed on the social work profession vis-à-vis the 
hearing impaired person, the intervention, the expectations of work, the importance 
of referrals and follow-ups. As this study refers to APAS, an Association that serves 
people with hearing impairment, it is proposed to reflect on Social Service and the 
Institutions that make up the Third Sector, and their Dilemmas in the face of Social 
Policies. Finally, a description and analysis of the Internship experience carried out 
during the course was made, the theory materializing in practice under an interpretive 
look of Social Work. Finally, we recorded the final considerations and the references 
adopted for this bibliographic study. 
 
 
Keywords: Social Work, Challenges, Person with Hearing Impairment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitula-se OS DESAFIOS 

VIVENCIADOS PELA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: UMA DEMANDA 

SIGNIFICATIVA PARA A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL. O trabalho de 

conclusão de Curso (TCC) é uma exigência parcial do curso de Serviço Social da 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) de Caçador, para obtenção do 

título de bacharel em Serviço social, além de ser uma exigência é um momento de 

muito aprendizado, recapitular e reviver a trajetória acadêmica percorrida nesses 

quatro anos, período em que foi priorizada uma temática pela qual existe afinidade e 

acredita-se ter uma grande significância na sociedade. Que esta escrita contribua 

direta ou indiretamente para uma reflexão profunda sobre a importância da nossa 

profissão com a demanda específica. 

Sendo o objeto de estudo, os desafios da pessoa com deficiência auditiva, o 

interesse surgiu pela vivência da realidade e o contexto social dessa demanda tão 

significativa para a profissão de Serviço Social. Assim, conhecendo e presenciando 

este cotidiano, percebe-se que o preconceito ainda é eminente com as dificuldades 

vivenciadas pela Pessoa com Deficiência Auditiva na sociedade. 

A motivação inicial surgiu da experiência de conhecer e, ter proximidade com 

a demanda. Constatou-se que o estágio curricular obrigatório seria voltado para 

conhecer ainda mais a realidade desses sujeitos sociais. Bem como, conhecer o 

histórico da Pessoa com Deficiência ao longo dos tempos, refletindo o quanto 

lutaram para que seus direitos fossem, de fato garantidos, evidenciando que os 

mesmos não são limitados pela deficiência e que sim, são detentores de direitos, 

habilidades e potencialidades. 

Porém, a disparidade de pensamentos ainda é latente na atual sociedade, 

enfatizando ainda mais a exclusão social. Percebe-se que a sociedade em geral 

desconhece, ou conhece de maneira extremamente distorcida a história e as 

condições de vida da Pessoa com Deficiência Auditiva. Para a profissão de Serviço 

Social o tema é de significativa importância, pois encontram neste contexto, formas 

de trabalhar a autonomia, a emancipação, as perspectivas e assim, a viabilização de 

direitos, desta forma garantindo a cidadania e inclusão das pessoas com deficiência. 

Nesse estudo, destaca-se o fato que a inclusão depende de mudança de 

valores da sociedade e a vivência de um novo paradigma que não se faz com 
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simples recomendações técnicas, como se fossem receitas de bolo, mas com 

reflexões dos professores, direções, pais, alunos e comunidade. Contudo essa 

questão não é tão simples, pois, deve-se levar em conta que as diferenças 

existentes estão impostas na sociedade. 

O capítulo que inicia esta monografia, apresenta reflexões acerca da trajetória 

histórica do Serviço Social e os impactos na contemporaneidade. Destacar-se-á o 

modo de produção capitalista, reflexão que se faz necessária, pois é o modo de 

produção predominante e que trouxe mudanças e impactos na vida dos indivíduos. 

Far-se-á uma reflexão sobre o Movimento de Reconceituação da profissão de 

Serviço Social e os impactos da profissão, destacando a tentativa de ruptura com o 

Conservadorismo para um método crítico e investigativo, uma renovação teórico-

prático social, com propostas de intervenção e compreensão da realidade social, 

questionador da ordem dominante. Ressaltar-se-á sobre o Projeto ético/político do 

Serviço Social, que orienta o exercício e a formação profissional, resultou de um 

processo histórico de construção coletiva, sob a direção das entidades nacionais da 

categoria (CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO). Fazendo uma busca pelo 

aprendizado dos quatro anos de curso, ressalta-se a articulação entre teoria e 

prática: As dimensões constitutivas: que a intervenção profissional do assistente 

social é constitutiva de diferentes dimensões, dentre elas, as dimensões 

teórico/metodológica, ético/política e técnico/operativa. As dimensões constituem 

uma relação de unidade na diversidade, destaca-se a ideia que a dimensão técnico 

operativa do Serviço Social expressa as demais dimensões e que os instrumentos e 

técnicas são um dos elementos constitutivos da dimensão técnico/operativa. 

Finaliza-se este capítulo, enfatizando a evolução dos códigos de ética do Serviço 

Social, a negação da filosofia tradicional nitidamente conservadora e a afirmação do 

novo perfil técnico profissional. 

O segundo capítulo retrata a questão da contextualização histórica da pessoa 

com deficiência bem como, os desafios enfrentados e a exclusão social no contexto 

vivenciado, destacando a discriminação e o preconceito. Traz-se uma amostragem e 

informações sobre a situação em que se encontra o surdo, quais são os 

levantamentos de dados apresentados sobre a presente questão no Brasil, ressalta-

se também a Pessoa com deficiência Auditiva na educação, quais são os dilemas 

enfrentados diante dessa expectativa da educação inclusiva, associando ao avanço 

contemporâneo da Língua Brasileira de Sinais, contextualizando: como surgiu e 



12 

quais foram as leis que de fato regularizam a LIBRAS no Brasil. Conclui-se este 

capítulo discorrendo sobre o Serviço Social e a demanda referenciada. 

O terceiro capítulo apresenta o Serviço Social e as Instituições que formam o 

Terceiro Setor: Dilemas nas Políticas Sociais, definindo o conceito acerca do 

Terceiro Setor, destacando o trabalho desenvolvido pelo profissional Assistente 

social dentro das ONGs, bem como os desafios enfrentados. Refletindo sobre a 

trajetória histórica das ONGs no Brasil em que contexto ou cenário se 

institucionalizou abordando qual é o conceito do Terceiro Setor e destacando o 

mesmo enquanto espaço socio-ocupacional para o Assistente Social, diante disso, 

explicar a metamorfose em que se inserem os profissionais assistentes sociais e 

também analisar a importância e os desafios na gestão do Terceiro Setor, tornando 

notório o impacto das entidades sem fins lucrativos para a sociedade em geral. 

Encerrando o embasamento teórico, no quarto capítulo apresenta-se o projeto 

institucional onde foi realizado o estágio, o projeto acadêmico, a caracterização da 

intervenção de estágio, as características dos sujeitos sociais (Pessoas com 

Deficiência Auditiva), e a importância da prática de estágio para a formação 

acadêmica. 

Nas considerações finais, relata-se a visão pessoal, associando o estudo 

bibliográfico com os desafios vivenciados pela pessoa com deficiência auditiva: uma 

demanda significativa para a profissão de serviço social. 
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CAPÍTULO I: A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO SERVIÇO SOCIAL E OS 

IMPACTOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Este primeiro capítulo tem a finalidade de abordar o tema acerca da origem 

da sociedade capitalista, bem como seus reflexos na sociedade contemporânea1. 

Destacando a importância e os impactos do movimento de Reconceituação para a 

profissão de Serviço social, rompendo com o Conservadorismo para um método 

crítico e investigativo, uma renovação teórico/prático/social, com propostas de 

intervenção e compreensão da realidade social, questionador da ordem dominante. 

Ressalta-se o projeto ético/político da profissão, representando a autoimagem, 

elegendo os valores que a legitimam socialmente, delimitando e priorizando os seus 

objetivos e funções, formulando os requisitos (teóricos, institucionais e práticos), 

diante disso, discorre-se sobre sua importância, bem como, sua contribuição para a 

profissão. Analisar-se-á a articulação entre teoria e prática: as dimensões 

constitutivas do Serviço Social: enfatizando que a intervenção profissional do 

assistente social é constituída de diferentes dimensões, dentre elas, as dimensões 

teórico/metodológica, ético/política e técnico/operativa, destacando que essas 

dimensões constituem uma relação de unidade na diversidade; analisando que a 

dimensão técnico/operativa do Serviço Social expressa as demais dimensões e que 

os instrumentos e técnicas são um dos elementos constitutivos da dimensão técnico 

operativa, conclui-se o capítulo, relatando sobre a importância da profissão de 

Serviço Social diante da pessoa com deficiência auditiva, analisando a contribuição 

do Serviço Social para a emancipação política e humana das pessoas com 

deficiência auditiva, um atendimento de qualidade e eficiente à pessoa surda pelo 

profissional de assistente social, então, dentro do contexto atual, é muito mais do 

que compreender sua cultura, falar a sua língua e permitir-lhe acesso a informação e 

respeitá-lo enquanto cidadão de direitos. 

 

  

                                                           

1 Sociedade contemporânea é um adjetivo que faz referência ao que do mesmo tempo, que viveu na 
mesma época. 
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1.1 A ORIGEM DA SOCIEDADE CAPITALISTA E OS REFLEXOS NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

Encontra-se a essência do sistema capitalista em sua passagem da Idade 

Média para a Idade Moderna2. Com a acentuação urbano e comercial dos séculos 

XIII e XIV, com isso, enfatizando e acentuando na Europa uma nova classe social: a 

burguesia. Esta, trouxe em sua essência: obter o lucro através de atividades 

comerciais. Diante disto, far-se-á o surgimento de banqueiros e cambistas, seus 

ganhos estavam relacionados ao dinheiro em circulação, em pleno desenvolvimento 

econômico. Os historiadores e economistas detectam nesta burguesia, ideias 

distintas do sistema capitalista: lucro, acúmulo de riquezas, controle dos sistemas de 

produção e expansão dos negócios. 

Neste contexto, aprofunda-se no período de transição do feudalismo para o 

capitalismo. Se faz necessária a devida compreensão sobre tal transição de 

acúmulo de capital. Esta transição composta pela acumulação de capital segundo 

MARX: É, em síntese resultado de um longo período histórico, em que foi necessário 

ocorrer a “decomposição” de uma estrutura econômica vigente, a feudal, para uma 

nova estrutura econômica, qual seja, a capitalista (MARX,2003, p. 828). 

Segundo Marx, é primitiva “porque constitui a pré-história do capital e do 

modo de produção capitalista” (MARX, 2003, p. 828). Tal historicidade que carrega 

em seu bojo a origem do capitalismo, se encontra em uma forma de transição do 

feudalismo, quando consistiu na passagem dos camponeses para trabalhadores 

assalariados. 

Na sociedade feudal, a condição de cada indivíduo era denominada pelo 

nascimento. Assim, quem nascia nobre, nobre seria por toda a vida. Já os que 

nasciam servos, estavam condenados a vida servil. Diante disto, os nobres se 

apropriavam das terras que os servos cultivavam para o seu sustento. 

O feudalismo diferia da estrutura social precedente porque os trabalhadores 
agora já não eram escravos, mas dependiam economicamente dos seus 
senhores ou, em casos menos afortunados, eram servos ligados aos 
membros da classe dominante, os senhores feudais (MANFRED, p. 7, 
1987). 
 

                                                           

2 Burguesia classe social surgida na Europa com o desenvolvimento dos burgos medievais e o influxo 
do comércio na sociedade feudal. 
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Nesta década, a sociedade já se dividia em duas classes sociais: os servos e* 

os senhores feudais que cediam suas terras para o cultivo de alimentos, entre 

outros. Os senhores feudais, de certa forma protegiam seus servos, porém eram 

ordenados a ceder metade ou até mesmo a maior parte do que era produzido. 

Isto significa que os servos eram obrigados a trabalhar na propriedade do 
seu senhor e a cultivar as suas terras, a entregar-lhe parte da sua produção 
e da produção da sua família (não só produtos agrícolas como cereais, 
carne e criação, mas também artigos manufaturados como tecidos e couro). 
Em outras palavras: o servo era obrigado não só a alimentar a família e os 
criados do senhor, mas também a vesti-los e calça-los (MANFRED, 1987, p. 
29). 
 

Diante da afirmação acima, os servos tinham que cultivar as terras para o seu 

próprio sustento e para o sustento dos criados dos senhores feudais. Como visto 

também não era somente o trabalho na agricultura, havia os produtos 

manufaturados que faziam parte do trabalho dos servos. 

Já em meados do século XV, o feudalismo entra em crise, com isso, surge a 

necessidade de um novo modelo econômico que atendesse às demandas: 

comercializar o que se produzia, obtendo o lucro sobre o produto. Assim, visando a 

comercialização da produção através da manufatura, que já se observava na época 

pela burguesia, instaurar a primeira fase do capitalismo mercantil. 

A realidade trazida pelo capitalismo estava posta e imposta: ou o 
trabalhador se mercantilizava, assumindo a condição de mercadoria útil ao 
capital, ou se coisificava, assumindo o estado de “coisa pública” – res-
publica – a que correspondia a perda da cidadania, a “não-cidadania” 
(MARTINELLI, 2005 p. 57). 
 

Diante disto, advém a separação do camponês e a terra. Passa a ganhar 

espaço o comércio, gerando o valor às coisas, e aos poucos o capitalismo mercantil 

ganha cada vez mais espaço. Os burgueses já denominados donos do meio de 

produção, exploram os camponeses bem como sua força de trabalho obrigando-os a 

deixar o campo e voltarem-se ao meio urbano, com isso, levando a sua força de 

trabalho em troca de um salário. Tal processo se configura, em uma forma de 

separação com a vida rural e a migração para as cidades extinguindo o modo de 

produção feudalista. A produção voltava-se totalmente para a área urbana, 

encontrando nas fábricas seu meio de subsistência, submetendo-se as rigorosas 

jornadas de trabalho, salários baixos impostos pelos burgueses. 

Ao advento do capitalismo trouxe alterações fundamentais a estrutura da 
sociedade. Apareceram duas novas classes, a burguesia industrial, os 
donos do meio de produção, e o proletariado que não possuía e era 
obrigado a vender sua força de trabalho (MANFRED, 1987, p. 57). 
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Assim, o capitalismo e as relações de produção deixam explícito qual é o 

papel do dono dos meios de produção e qual é o papel do trabalhador que vende a 

sua força de trabalho, que constitui no bojo do capitalismo a incessante busca pelo 

lucro, pela produção em massa e cada vez mais o consumo excessivo. Neste 

contexto, a relação de trabalho da sociedade capitalista, portanto, é o trabalho 

assalariado. Dito de outro pressuposto: o trabalho assalariado é a relação de 

produção que se acentua, e anda lado a lado com o capitalismo. Isto é, a mercadoria 

é produzida com base na troca da força de trabalho pelo salário. 

Segundo Martinelli (2003), quando comenta sobre as exigências do capital, 

está se referindo à exploração e à apropriação do trabalho de outrem imposta pelo 

capitalismo, à subjugação do trabalhador aos baixos salários e à manutenção da sua 

pobreza como reflexo da dominação de uma classe sobre a outra, ou melhor, 

daqueles que detêm os meios de produção sobre os “donos de nada”. 

Por causa do modelo econômico capitalista, poucos têm tudo, e muitos não 

tem nada. A relação entre os homens na produção e na troca de suas atividades 

varia de acordo com o nível de desenvolvimento dos meios de produção. 

Segundo Iamamotto e Carvalho (2003): 

É (...) as relações sociais, de acordo com as quais os indivíduos produzem 
as relações sociais de produção alteram-se, transformam-se com a 
modificação e o desenvolvimento dos meios materiais de produção, das 
forças produtivas. Em sua totalidade as relações de produção formam o que 
se chama relações sociais: a sociedade e particularmente uma sociedade 
num determinado estágio de desenvolvimento histórico, uma sociedade num 
determinado estágio de desenvolvimento histórico, uma sociedade com um 
caráter distintivo particular (...) o capital também é uma relação social de 
produção. É uma relação burguesa de produção, relação de produção da 
sociedade burguesa (IAMAMOTTO; CARVALHO,1998, p. 30). 
 

Marx (1983, p.161), completa ainda que: “o processo de produção capitalista, 

considerado como um todo articulado, ou como processo de reprodução, produz, por 

conseguinte, não apenas a mercadoria, não apenas a mais valia, mas produz e 

reproduz a própria relação de capital, de um lado o capitalista, do outro lado o 

trabalhador assalariado”. 

Portanto, a essência do capitalismo na sociedade deixa de ser buscada na 

natureza das transações monetárias ou em seus fins lucrativos, o capital não é mais 

encarado como uma coisa e a modalidade de propriedade dos meios de produção 

ganha novo sentido. A partir dos significados que lhes são atribuídos, inicialmente 

por Marx, e que configuram os fundamentos que o capital é uma relação social e o 

capitalismo um determinado modo de produção, marcado não apenas pela troca 
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monetária, mas essencialmente pela dominação do processo de produção pelo 

capital. 

Nesta contradição, surge a luta de classes, é exatamente por conta desta que 

toda a história foi construída desde a escravidão e o feudalismo. Tal luta de classes 

de opressores x oprimidos trouxe consigo o significado da exploração em seu 

contexto ao qual Marx ressalta que “A história de toda a sociedade existente até hoje 

tem sido a história das lutas de classes”. 

Em meados da industrialização, surgem duas classes sociais bem distintas, 
a burguesia e os proletários trabalham coletivamente, os burgueses 
lucravam individualmente. Os proletários viviam do trabalho manual, 
detentores dos meios de produção, tendo que vender seus corpos a força 
de seus músculos, para garantir as mínimas condições de sobrevivência. A 
sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, 
não suplantou os velhos antagonismos de classes. Ela colocou no lugar 
novas classes, novas condições de opressão, novas formas de lutas 
(MARX, 1986, p.10). 
 

Para tanto, a escravidão de uma classe totalmente eximida de seus direitos, 

com cargas horárias excessivas e exaustivas de trabalhos, sem segurança sendo 

exposta totalmente a acidentes graves de trabalho e com salários baixos que 

chegam a ser indignos, questões como estas levaram os proletariados a miséria 

enquanto os burgueses a cada dia lucravam com a força de trabalho do proletariado. 

A burguesia, durante seu domínio de classes apenas secular criou forças 
produtivas mais numerosas e mais colossais que todas as gerações 
passadas em conjuntos. A subjunção das forças da natureza, as maquinas, 
a aplicação de química àindústria, a agricultura, à navegação a vapor, as 
estradas de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a 
canalização dos rios, populações inteiras brotando na terra como por 
encanto que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças 
produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social (MARX, 
1998, p.15). 
 

Em uma visão de amplitude, no que se refere definição de classes sociais foi 

destacada por Lenin, da seguinte forma: 

Grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si pelo seu lugar num 
sistema de produção social historicamente determinado, pela sua relação 
(as mais das vezes fixada e formulada nas leis) com os meios de produção, 
pelo seu papel na organização social do trabalho e consequentemente, pelo 
modo de obtenção e pelas dimensões da parte da riqueza social de que 
dispõem. As classes são grupos de pessoas, um dos quais pode apropriar-
se do trabalho do outro graças ao fato de ocupar um lugar diferente num 
regime determinado de economia social (LENIN, 1977. p. 150). 
 

Neste sentido, fica claro que a burguesia dominava os proletários em suas 

mais variadas formas de exploração, a burguesia tinha nas mãos o poder econômico 

da época e passa a ser conhecida como classe dominante do modo de produção 
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capitalista, tal classe ainda é a responsável pelos males da sociedade 

contemporânea. 

Portanto, a luta de classes ainda existe na disputa do dominador e do 

dominado o que não deixa de ser inexistente na sociedade contemporânea, todo 

esse ciclo ao longo da história que trouxe em bojo a desigualdade social, ao pensar 

que durante uma longa trajetória de exploração, ainda aquele que possui mais 

condições explora a classe trabalhadora. Qualquer ser humano, independente de 

sua condição financeira é detentor de diretos e tem que ser respeitado em sua 

totalidade. Para finalizar, reporta-se à reflexão de Marx que afirma: “[...] uma nação 

que procura desenvolver-se espiritualmente com maior liberdade não pode continuar 

vítima das suas necessidades materiais, escrava do seu corpo. Acima de tudo, 

precisa de tempo livre para criar e fluir da cultura [...]” (MARX, 1993, p. 112). 

O Serviço Social tem em sua gênese, “marca profunda do capitalismo e do 

conjunto de variáveis: alienação, contradição e antagonismo que buscou afirmar-se 

historicamente como uma prática humanitária, sancionada pelo Estado e protegida 

pela Igreja, como uma mistificada ilusão de servir” (MARTINELLI, 2001:6). 

Portanto, nesta perspectiva, o Serviço Social nasce do antagonismo entre os 

interesses da classe trabalhadora assalariada e da burguesia, tendo como 

norteadora as plataformas confessional e laica, que surgem da aliança entre as 

forças do Estado, Capital e Igreja, garantindo assim não só uma abordagem teórica 

e prática da profissão, como também as estratégias ideológicas de gestão dos 

movimentos sociais. 

Conforme Castro (2000, p. 17), o Serviço Social surge como “uma resposta 

particular do Capitalismo nos países da América Latina, a partir do desenvolvimento 

das forças produtivas e das lutas de classes pelo controle do poder político”. 

O capitalismo vem refletindo no mundo globalizado e diretamente na vida das 

pessoas, torna a sociedade seletiva, separa grupos de pessoas, torna a pessoa 

individualista, muitos sonham com uma vida que está longe de ser almejada, a falta 

de oportunidade para alguns, deixa as pessoas alienadas ao próprio sistema. 
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1.2 MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO3 DO SERVIÇO SOCIAL E OS 

IMPACTOS NA PROFISSÃO 

 

O movimento de reconceituação foi um momento de grande importância para 

a profissão, não somente visando o Brasil, mas em toda a América Latina. Trata-se 

de um momento de reflexão, abertura e de renovação da profissão, com isso, 

trazendo a possibilidade de questionamento e rompimento com o Serviço Social 

conservador, pois é a partir deste movimento que surge outra visão acerca da 

prática profissional. 

O conservadorismo profissional pode ser identificado na prática profissional 

desta época, quando ação profissional consistia em forma de intervir na vida dos 

trabalhadores, ainda que sua base fosse a atividade assistencial; porém seus efeitos 

eram essencialmente políticos: através do “enquadramento dos trabalhadores nas 

relações sociais vigentes, reforçando a mútua colaboração entre capital e trabalho” 

(IAMAMOTO, 2004, p. 20). 

Em pleno período de ditadura militar, depois do golpe de 1964, a partir disto o 

governo passou a ser regido pelos militares onde a sua principal ideologia era a 

repressão. Diante deste contexto instaurado, a ordem burguesa prevalecia ao 

Serviço Social que vem responder às novas demandas que se expressavam diante 

do presente cenário. Contudo, a profissão de Serviço Social neste primeiro momento 

se materializa enquanto prática profissional como: caritativa, paliativa, 

assistencialista, tal prática representada pela ordem burguesa. 

A Tudo indica que este componente atendia as duas necessidades distintas: 
a de preservar os traços subalternos do exercício profissional, de forma a 
continuar contando com um firme estrato de executores de políticas sociais 
localizadas bastante dócil e, ao mesmo tempo, de contra restar projeções 
profissionais potencialmente conflituosas com os meios e os objetivos que 
estavam alocados as estruturas organizacional – institucionais em que se 
inseriam tradicionalmente os assistentes sociais (NETTO, 2005,p.118). 
 

Em suma, sua prática era voltada na mera execução das políticas sociais, 

pois traziam a autocracia burguesa, tinham o poder da ordem. Com a organização 

da sociedade via Estado, aconteceram mudanças no país que refletiram e, de certa 

forma, mexeram com a estrutura já institucionalizada na profissão de Serviço Social, 

consistindo assim, sua prática e formação profissional. A sociedade diante de um 

novo parâmetro de modernização e com o sistema capitalista vigente, trouxe em seu 

                                                           

3Reconceituação ação ou efeito de reconceituar; em que há ou ocorre uma nova conceituação. 
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contexto, novas dinâmicas de ação onde perpetua-se o desemprego, a miséria, a 

fome, violência e, por conseguinte outras expressões da questão social. 

Sinteticamente, o fato central é que, no curso deste processo, mudou o 
perfil do profissional demandado pelo mercado de trabalho que as 
condições novas postas pelo quadro macroscópico da autocracia burguesa 
faziam emergir: exigia-se um assistente social ele mesmo “moderno”- com 
um desempenho onde trações “tradicionais” são deslocados e substituídos 
por procedimentos “racionais” (NETTO, 2005, p.123). 
 

Diante de tais acontecimentos e mudanças acerca de um novo 

remanejamento da profissão, de acordo com Netto (2005). O Serviço Social passou 

a interagir com disciplinas das ciências sociais, como psicologia, antropologia e 

sociologia, contando também com disciplinas do viés da ditadura militar. Esta 

formação era demandada das exigências que se faziam no mercado de trabalho 

posto na esfera da ditadura militar. Com a entrada das ciências sócias no âmbito da 

universidade, o Serviço Social começou a mudar tendo com isso uma nova postura 

crítica para seus fundamentos. 

Em frente de significativas mudanças em torno da prática e de sua 

fundamentação surge o processo de renovação do Serviço Social, onde tal processo 

se configura com a ruptura da herança conservadora, bem como, com objetivo de 

alcançar novas bases de legitimação profissional. 

A Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no 
marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 
base do rearranjo de suas tradições (...), procurando investir-se como 
instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de 
respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização 
teórica, mediante a remissão ás teorias e disciplinas sociais(NETTO, 2005, 
p.131). 
 

Para Imamoto (2010, p. 205), o Movimento de Reconceituação“ é dominado 

pela contestação ao tradicionalismo profissional, implicou um questionamento global 

da profissão: de seus fundamentos ídeo/teóricos, de suas raízes sociopolíticas, da 

direção social da prática profissional e de seu modus operandi”, é um processo que 

busca dar ao Serviço Social uma prática mais eficaz, que busque caminhos em 

novos fundamentos teórico/metodológicos. 

Contudo, diante das transformações no agir profissional do assistente social, 

trouxe em seu contexto a visão crítica profissional após a inserção de outras 

disciplinas sociais onde em conjunto com as demais instaurou a visão de criticidade 

perante sociedade. Perante isto, são denominadas três perspectivas conforme Netto 

(2005), diante deste processo de renovação do Serviço Social na qual se constituem 
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a perspectiva modernizadora, perspectiva de reatualizarão do conservadorismo e a 

intenção de ruptura que serão contextualizadas a seguir. 

A perspectiva modernizadora é uma das direções da renovação do Serviço 

Social no Brasil, sendo um esforço de adequar-se à profissão às exigências postas 

pelos processos sócio-políticos emergentes no pós1964. De acordo com Netto 

(2006), assim na perspectiva modernizadora o Serviço Social se ajustou ao projeto 

econômico do governo militar. 

Entretanto, diante das ideias expostas pela perspectiva modernizadora da 

profissão encontra-se nos dois seminários de teorização da profissão, realizados em 

contexto militar: Seminários de Araxá – 1967 e Teresópolis – 1970. A ideia central 

do Seminário de Araxá é o transformismo a conservação do Serviço Social 

tradicional sob novas concepções. Salientando a perspectiva, os documentos 

fundamentais de extrema importância foram os de Araxá e Teresópolis, onde acerca 

da profissão de Serviço Social houve uma preocupação com aperfeiçoamento do 

instrumental técnico/operativo. Em contexto ao seminário de Araxá que constitui no 

transformismo a conservação do Serviço Social tradicional sob novos horizontes. Já 

o documento de Teresópolis aponta as problemáticas ideológicas, onde o moderno 

sobrepõe ao tradicional. Netto (2005) salienta que se em Araxá ficou marcado o 

cariz sócio/técnico, em Teresópolis se fundamenta a operacionalidade de Serviço 

Social, agora relacionado à administração técno-burocrática. Já em término dessa 

perspectiva salienta-se os seminários de Sumaré e Alto da Boa Vista, surgindo 

assim novas questões referentes a cientificidade, fenomenologia e Dialética. 

Segundo Netto (2005) “A documentação do Sumaré e Alto da Boa Vista está para o 

deslocamento da perspectiva modernizadora assim como estão, para o seu 

momento ascendente, os documentos de Araxá e Teresópolis. ” (p.195). 

Conforme Netto (2005, p. 195) “A documentação do Sumaré e do Alto da Boa 

Vista está para o deslocamento da perspectiva modernizadora assim como estão, 

para o seu momento ascendente, os documentos de Araxá e Teresópolis”. Contudo, 

a perspectiva de Reatualização do Conservadorismo traz em seu segmento a 

proposta mais conservadora da profissão e que surgiu a partir da necessidade de 

romper com os modelos tradicionais da profissão de Serviço Social. Essa 

perspectiva “supunha reatualizar o conservadorismo, embutindo-o numa ‘nova 

proposta’, ‘aberta’ e ‘em construção’” (NETTO, 2005, p.203). 
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Segundo Netto (2005), destaca-se que nessa perspectiva “a demanda do 

aporte teórico do pensamento fenomenológico surge como a faceta mais 

proeminente das colocações significativas dos autores”. Portanto, a perspectiva de 

Reatualizarão do Conservadorismo não impõe mudanças significativas ao agir 

profissional, mantém em seu bojo, algumas práticas acerca do conservadorismo. 

Contudo, o movimento de reconceituação conquistou a legitimidade da 

profissão de Serviço Social, que a partir deste se valoriza perante a sociedade 

deixando de lado seus paradigmas, pois é diante disto que a profissão ganha um 

caráter novo. 

Neste contexto pode-se afirmar que o Movimento de reconceituação do 

Serviço Social na América Latina constituiu-se numa expressão de ruptura com o 

Serviço Social tradicional e conservador; e na possibilidade de uma nova identidade 

profissional com ações voltadas às demandas da classe trabalhadora cujo eixo de 

sua “preocupação da situação particular para a relação geral – particular”, e passa a 

ter “uma visão política da interação e da intervenção” (FALEIROS, 1981, p.133). 

Todo esse processo foi determinante para, assim, o Serviço Social obter outro 

posicionamento acerca da profissão, no que se refere ao papel profissional mediante 

as expressões da questão social. As ações profissionais passam a ser realmente 

questionadas frente a realidade social, assim, como a fundamentação teórico, 

metodológico e técnico/operativo. Esta relação da profissão foi possível 

compreender o verdadeiro significado social da profissão, contribuir na reflexão de 

intervenção da prática profissional, sobretudo fundamentar a teoria e a prática. 

Contudo, a conquista principal inerente foi a “consciência do profissional de 

sua condição de trabalhador, que rebate na organização política da categoria e na 

reflexão marxista que, gradativamente se apropria da realidade social, apreendendo 

o trabalho como elemento fundante da vida social” (BARROCO, 2006). 

Sendo assim, este movimento instituiu-se como um momento do Serviço 

Social que continua a existir, e eleva o Serviço Social a ser uma profissão que 

possui muitas conquistas pela frente, sempre em busca do aperfeiçoamento e da 

luta pelos direitos da sociedade, respeitando valores, promovendo a emancipação, a 

autonomia das pessoas, e consequentemente melhores condições de vida para a 

população. “O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que 

nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É 

preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia 
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no horizonte de novos tempos mais humanos, mais justos, mais solidários” 

(IAMAMOTO, 2008, p. 17). O Serviço Social diante da realidade, enfrenta os 

desafios e se “reconceitua” a cada dia. 

 

 

1.3 O PROJETO ÉTICO/POLÍTICO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 
BRASILEIRO 

 

Em seu contexto histórico, a profissão, enquanto categoria tem sua 

fundamentação voltada aos interesses da classe trabalhadora, tal compromisso se 

identifica ou se enaltece através do projeto ético/político da profissão e na sua ação 

profissional. Onde, o profissional atua no enfrentamento das expressões da questão 

social que em seu ensejo traz junto ao sujeito social a autonomia e emancipação. 

Contudo, em sua práxis o Serviço Social como profissão é composto por um Código 

de Ética que possui um processo de sintonia com a classe trabalhadora, vincula-se a 

um projeto societário de transformações através de seus princípios norteadores. 

Define-se como ética profissional, conforme Barroco, a reflexão ética supõe a 

suspensão da cotidianidade; não têm por objetivo responder às suas necessidades 

imediatas, mas sistematizar a crítica da vida cotidiana (BARROCO, p. 55, 2008). A 

autora contextualiza que a ética não se materializa teoricamente, pois é concebida 

antes de tudo através da práxis. 

É por isso que uma categoria social com a liberdade, que concretamente 
corresponde à existência de alternativas, à possibilidade de escolhas, à 
existência de condições sociais para a vivência e a ampliação das 
capacidades, a liberação dos impedimentos à manifestação das forças 
humanas, etc., passa a ser valorizada, a ser representada como valor ético 
e político por meio da práxis humana. (BARROCO;TERRA, 2012, p. 56). 
 

Contudo, o agir ético não significa apenas o ato de refletir criticamente a vida 

cotidiana na reprodução dos valores e do comportamento moral, mas significa a 

capacidade do profissional em impulsionar mudanças na sociedade, reconhecendo e 

reproduzindo princípios e práticas democráticas, na defesa intransigente dos direitos 

humanos, o que implica desenvolver uma prática profissional que reconheça a 

autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais (IAMAMOTO, 

2003, p.141). 

Em suma, a ética concede a profissão de Serviço um caminho norteador para 

a ação profissional que aponta uma direção social e política. Com vistas, não se 
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mantendo neutro, e não se manifesta a partir de omissões, pelo contrário, se 

manifesta em prol da liberdade do sujeito social e consequentemente da equidade 

social. 

 
Quando o indivíduo não permite a si mesmo essa abertura para novas 
alternativas, quando se coloca rigidamente diante de sua moral, tratada 
como algo imutável e absoluto, certamente entrará em conflitos diante de 
situações em que se deparar com valores e comportamentos diversos do 
seu. Esse é um aspecto importante em qualquer ética profissional, seja ela 
definidora de tal ou qual valor: trata-se antes de um princípio o respeito à 
liberdade, à alteridade, à diversidade, à equidade, o outro tem direito a uma 
escolha diversa. Essa compreensão, nem sempre entendida nesses termos, 
esclarece que os profissionais não precisam concordar com a escolha dos 
demais para respeitá-la: trata-se de uma questão da consciência ética 
vinculada à liberdade e à equidade (BARROCO; TERRA, 2012. p.78); 
 

Dessa maneira, a ética trouxe em seu contexto, principalmente para a 

profissão de Serviço Social, trouxe um caminho norteador e de orientação que 

possibilitou a profissão a elaboração oficial de um Código de Ética em que o 

profissional busca fomentar suas decisões e autorreflexão de cada sujeito social a 

partir de sua práxis. 

Portanto, a ética, entendida como um “modo de ser do ser socialmente 

determinado”, tem sua origem na autoconstrução deste que se desenvolve como um 

ser consciente, universal e livre, capaz de reproduzir-se sem que esteja atrelado 

apenas às necessidades físicas. Ao criar alternativas, o homem vai em busca de 

novas respostas para suas interrogações. Com essa busca incessante, ele se recria, 

renova-se e suas relações sociais se complexificam e criam novas possibilidades, a 

ponto de a generalidade humana exigir meios mais sofisticados para supressão de 

novos carecimentos. 

Sendo assim, entende-se que a ética é uma categoria histórica e social, que 

em relação às formas diferenciadas de cultura e princípios valorativos de épocas e 

grupos sociais diferentes, efetiva-se segundo o conjunto de valores e princípios 

éticos diferenciados. A práxis, como categoria da sociabilidade humana, também se 

configura enquanto elemento produzido histórico e socialmente. A ação ético/política 

do gênero humano constitui-se de determinações que estão fora do âmbito 

intencional subjetivo, mas esta é motivada pela moralidade objetiva, constituída com 

bases valorativas distintas. 
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Conforme Iamamoto destaca: 

[...] a operacionalização do projeto profissional supõe o reconhecimento da 
arena sócio histórica que circunscreve o trabalho do assistente social na 
atualidade, estabelecendo limites e possibilidades à plena realização 
daquele projeto. (...) articula um conjunto de mediações que interferem no 
processamento da ação e nos resultados individual e coletivamente 
projetados, pois a história é o resultado de inúmeras vontades lançadas em 
diferentes direções que tem múltiplas influências sobre a vida social 
(IAMAMOTO, 2007, p. 230). 
 

Mas, também, ele é marcado constantemente pelos desafios do cotidiano que 

aliena o exercício profissional, desvia a atenção para questões corriqueiras e para 

viabilização de projetos contrários àquilo que defendemos. 

Todavia, cabe ao assistente social dar ao projeto profissional um caráter 

transformador e não de mantenedor da ordem burguesa. Planejar e desenvolver 

esse projeto exige desse profissional atuar e intervir eticamente para que o usuário 

possa trazer até o atendimento, seus anseios e problemas, na certeza do seu 

compromisso ético. 

Portanto, o projeto ético/político do Serviço Social constitui-se no pilar 

fundamental da categoria profissional, uma vez que ele preserva os princípios 

emancipatórios do gênero humano, carrega a luta histórica dos movimentos sociais, 

os quais deram condições sociopolíticas que permitiram o profissional de Serviço 

Social estruturar um projeto profissional crítico que buscou romper com suas 

matrizes conservadoras. O projeto ético/político em suma, foi constituído entre os 

anos 1970 aos 1980, em um processo de redemocratização da sociedade brasileira, 

consolidando-se na década 1990 e se conjuga na maturidade teórica do projeto 

profissional. O código de ética do profissional assistente social apresenta em sua 

centralidade o compromisso com a classe trabalhadora. Dessa maneira o Projeto 

ético/político do Serviço Social, implica e se evidencia no compromisso com uma 

nova ordem social que vise à formação permanente e postura investigativa. 

A instauração deste debate referente ao Projeto ético/político Profissional se 

expressa de fato no ano de 1990, com isso, evidenciando os marcos que se referem 

ao novo Código de Ética Profissional (1993), das Diretrizes Curriculares (1996), e da 

nova Lei que Regulamenta a Profissão (1993), que se complementam ao projeto 

profissional que traz em seu contexto, valores e princípios em favor da equidade e 

justiça social. Com tudo, o Projeto ético/político Profissional se materializa a partir do 

processo histórico de lutas pela construção de uma hegemonia da profissional. 

Com isso, trata-se de um projeto profissional ao qual sua finalidade é imprimir 
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as ações do profissional, assim firmando o compromisso com a classe trabalhadora. 

 

Cumpre ressaltar os (11) onze princípios do Código de Ética profissional: 

 
Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes- autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais;  Defesa intransigente dos Direitos Humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo; Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia 
dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras; Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; Posicionamento em favor da 
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens 
e serviços relativos aos programas e políticas sócias, bem como sua gestão 
democrática; Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças; Garantia do pluralismo, através 
do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas 
expressões teóricas e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual; Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação exploração de 
classe, etnia e gênero; Articulação com os movimentos de outras categorias 
profissionais que partilhem dos princípios deste código e com a luta geral 
dos trabalhadores; Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional; Exercício do serviço social sem ser discriminado, 
nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, 
religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física (CFESS, 
1933) 
 

Esses princípios fundamentais evidenciaram a opção destes profissionais 

pelo compromisso social com os trabalhadores. O Assistente social deve seguir 

estes princípios para que os novos profissionais em processo de formação, sejam 

somados na grande articulação em prol de uma realidade mais humana, com justiça 

e equidade. Como afirma Iamamoto, 2003, a afirmação de um perfil profissional 

propositivo requer um profissional de novo tipo, comprometido com sua atualização 

permanente, capaz de sintonizar-se com o ritmo das mudanças que presidem o 

cenário social contemporâneo. Profissional que invista em sua formação intelectual e 

cultural e no acompanhamento histórico/conjuntural dos processos sociais para 

deles extrair potenciais propostas de trabalho, presentes como possibilidades, 

transformando-as em alternativas profissionais. 

Torna-se pertinente o conhecimento pleno do projeto ético-político por parte 

dos profissionais, para que possam pautar suas ações interventivas de forma 

concreta nos espaços sócio/ocupacionais. Nesse sentido conclui-se, que conhecer o 

projeto Ético/Político é dever de cada profissional, tendo em vista que o projeto é 

homogêneo, ou seja, aceito dentro da profissão, portanto deve nortear 
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atendimentos, planos de trabalho, projetos e demais intervenções comprometidas 

com questões éticas que garantam a qualidade dos atendimentos. O projeto ético-

político do Serviço Social é certamente um desafio, mas não uma impossibilidade: o 

que se apresenta como obstáculo é apenas a casca do impossível, que encobre as 

possibilidades de os homens construírem sua própria história. 

 

1.4 A ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA: AS DIMENSÕES 

CONSTITUTIVAS DO SERVIÇO SOCIAL 

 

A instrumentalidade da profissão expressa em seu contexto, suas dimensões 

técnico/operativa, teórico/metodológica e ético/política que fazem parte do conjunto 

da instrumentalidade e de uma determinada concepção da profissão. Essas 

dimensões constituem níveis diferenciados de apreensão da realidade da profissão, 

entretanto, são indissociáveis entre si, formando uma unidade, apesar de suas 

particularidades (GUERRA, 2000). 

A competência teórica- metodológica, técnico- operativa e ética- política são 
requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho. Os 
fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são necessários para 
apreender a formação cultural do trabalho profissional e, em particular, as 
formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p.7). 
 

Com isso, a instrumentalidade da profissão é norteada pelas dimensões 

constitutivas, assim, não se trata apenas da construção operacional do fazer, mas 

no sentido amplo de como fazer e para que fazer. 

A primeira dimensão teórico/metodológica se refere à capacidade de 

apreensão do método e das teorias e sua relação com a prática, na ação 

profissional. A segunda, ético/política se relaciona aos objetivos e finalidades das 

ações do assistente social e os princípios e valores humano/genéricos que os 

guiam. Já a terceira, técnico/operativa faz alusão à capacidade de o profissional 

articular meios e instrumentos para materializar os objetivos, com base nos valores 

concebidos (GUERRA, 2012). 

Diante disto, ao nos aprofundarmos mais especificamente em cada dimensão 

pode-se analisar que uma advém da outra, formando assim conjunto norteador da 

prática profissional que traz a dimensão técnico/operativa. Segundo Guerra, a 

dimensão técnico/operativa se constitui no modo de aparecer da profissão, pela qual 
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ela é conhecida e reconhecida. Desta forma, essa dimensão técnica/operativa não 

pode ser considerada de maneira autônoma. Igualmente, não pode ser considerada 

neutra: possui caráter ético/político sustentado em fundamentos teóricos. Com isso, 

a dimensão técnico/operativa em sua fundamentação busca a compreensão acerca 

de um componente consistente e sistemático com o objeto de intervenção que 

consiste na questão social e suas expressões. Para tanto, tal dimensão deve se 

correlacionar com as dimensões teórico/metodológica e ético/política de forma a 

compreender o direcionamento das demais dimensões. Portanto, as três dimensões 

devem estar interligadas e se relacionar expressando-se no momento do agir 

profissional, em sua prática propriamente dita não se desvinculando uma da outra. 

Contudo, a dimensão ética/política tem sua fundamentação a partir da ética 

na ação da profissão. Entretanto, segundo Barroco (2008), a ética profissional deve 

ser entendida em um contexto mais amplo, pois, os valores defendidos, baseados 

pelo Código de Ética, são orientadores de opções, escolhas, posicionamentos e 

julgamentos de valor realizados no cotidiano. Assim, a dimensão ética do Serviço 

Social só pode ser vislumbrada na prática social concreta, ou seja, no processo de 

trabalho, através de ações conscientes e críticas, vinculadas a um posicionamento 

político de defesa dos direitos dos seus usuários. 

Conforme Ramos (2002), a denominação ético/política presente no projeto 

profissional, não se fundamenta em uma visão mecanicista, como se o projeto 

profissional tivesse condições para ocupar o lugar de um projeto societário. O termo 

projeto ético/político profissional expressa a existência, neste projeto coletivo, de 

uma nítida dimensão ética, na medida em que convoca os profissionais de Serviço 

social a refletirem sobre os valores e desvalores que orientam suas ações. Ao fazer 

isso, este projeto vincula-se a defesa de determinados valores e princípios éticos 

identificados com a busca da emancipação humana. Além disso, apresenta uma 

clara dimensão política, que se constrói no bojo das relações sociais, no movimento 

das classes sociais, considerando-se as opções políticas subjetivas e a construção 

de estratégias no campo democrático/popular, estabelecendo, no entanto, um 

conjunto de mediações no âmbito profissional. 

Contudo, a dimensão ético/política se posiciona a favor da equidade e da 

justiça na perspectiva da universalização e ao acesso de serviços, pela garantia de 

direitos políticos e sociais da classe trabalhadora. Dessa forma, a dimensão 

ético/política do Serviço Social é parte de uma prática social voltada para a criação 
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de novos valores, que é, também, o processo de criação de uma nova hegemonia 

no quadro das relações sociais (IAMAMOTO, 2001). 

Com vistas, mencionando acima as duas dimensões neste momento reporta-

se para a dimensão técnico/operativa da profissão. Na qual obtêm sua fomentação, 

e se refere mais precisamente aos elementos técnicos e com isso os instrumentais 

para desenvolvimento da intervenção profissional. Nesse contexto, a 

instrumentalidade potencializa a nossa ação profissional enquanto intervenção 

trazendo assim, o subsídio necessário para a intervenção. 

As estratégias e técnicas de operacionalização devem estar articuladas aos 
referenciais teóricos – críticos, buscando trabalhar situações da realidade 
como fundamentos da intervenção. As situações são dinâmicas e dizem 
respeito à relação entre assistente social e usuário frente as questões 
sociais. As estratégias são, pois, mediações complexas que implicam 
articulações entre as trajetórias pessoais, os ciclos de vida, as condições 
sociais dos sujeitos envolvidos para fortalecê-los e contribuir para a solução 
de seus problemas/questões (ABEPSS, 1996, p.14). 
 

A compreensão acerca da dimensão técnico/operativa está vinculada ao agir 

profissional específico da prática, mas se vai além da mera instrumentalização. A 

profissão constitui-se de um conjunto específico e exclusivo de técnicas, com isso, o 

instrumental não sendo exclusivo apenas no aspecto técnico. Mas também, deve ser 

considerado uma dimensão política, uma vez vinculada ao projeto ético/político. 

Neste sentido, se evidencia a correlação com as outras dimensões onde a dimensão 

técnico/operativa não se caracteriza como indissociável, assim se tratando de uma 

unidade diversa que constitui a nossa prática profissional. 

Sendo assim, a instrumentalidade em seu contexto histórico consiste no 

conhecimento dos instrumentais técnicos e assim fomentar através do processo 

interventivo, como aponta Trindade: 

 
 
[Considera-se] instrumental técnico operativo como articulação entre 
instrumentos e técnicas, pois expressam a conexão entre um elemento 
ontológico do processo de trabalho (os instrumentos de trabalho) e o seu 
desdobramento – qualitativamente diferenciado ocorrido ao longo do 
desenvolvimento das forças produtivas (as técnicas). Portanto, as técnicas 
se aprimoram a partir da utilização dos instrumentos, diante da necessidade 
de sua adequação às exigências de transformação dos objetos, visando o 
atendimento das mais variadas necessidades humanas. A técnica pode ser 
tomada, então, como uma qualidade atribuída ao instrumento para que ele 
se torne o mais utilizável possível, em sintonia com a realidade do objeto de 
trabalho (TRINDADE, 1999, p.65). 
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Contudo, considera-se debate acerca da instrumentalidade de uma forma 

problematizada na atual conjuntura. 

Se a prática profissional interventiva do Serviço Social requer tais 
dimensões a formação profissional deve, contemplar de fato os 
conhecimentos necessários a essas competências, quais sejam, 
conhecimentos teóricos, conhecimentos éticos- políticos e conhecimentos 
procedimentais, visto que o Serviço Social é uma profissão interventiva 
(SANTOS, 2010, p.56). 
 

Portanto, operacionalizar e articular as três dimensões constitutivas já 

referenciadas por (CARVALHO e IAMAMOTO,2005), não é uma tarefa fácil 

necessita de uma articulação entre a teoria e a prática, que vai da investigação até a 

execução da prática. Contudo, tal importância diante da profissão de Serviço Social 

que as dimensões constitutivas trazem, além de somente manter as três dimensões 

articuladas é a mediação entre a teoria e a prática, uma é pertencente da outra. 

Assim, para que a atuação profissional tenha a sua efetividade ao trabalho 

profissional do Assistente Social. Marx (1983), diz que o trabalho é possibilidade de 

objetivação do homem, ou seja, através dele. Ele constrói relações sociais e 

modifica a si mesmo e a realidade social onde vive. A relação da venda da força de 

trabalho impõe algumas determinações que ferem a autonomia profissional. 

[...] este vinculo de assalariamento, ao mesmo tempo que é resultante das 
funções sociais atribuídas ao profissional, interdita suas ações às funções 
para as quais sua força de trabalho foi adquirida. Ao não se perceber como 
trabalhador assalariado, desprovido dos meios de produção, o assistente 
social pode acreditar na sua autonomia, que somente se explicita no plano 
jurídico-formal (GUERRA, 1995, p.156). 
 

Em seguida, apresenta-se um quadro sobre os instrumentais e técnicas no 

Serviço Social, que propõe refletir cada dimensão. 

Quadro 1 - Baseado no texto A dimensão técnico/operativa e os instrumentos e 

técnicas no Serviço Social de Cláudia Mônica dos Santos 

DIMENSÃO 
teórico/metodológica 

DIMENSÃO 
ético/política 

DIMENSÃO 
técnico/operativa 

Fornece ao profissional 
um ângulo de leitura dos 
processos sociais, de 
compreensão do significado 
social da ação, uma explicação 
da dinâmica da vida social na 
sociedade capitalista. 
Possibilita a análise do real. 

Envolve o projetar a 
ação em função dos valores e 
finalidades do profissional, da 
instituição e da população. É 
responsável pela avaliação 
das consequências de nossas 
ações – ou a não avaliação 
dessas consequências. São 
as diferentes posições e 
partidos que os 
profissionais assumem. 

É a execução da 
ação que se planejou, 
tendo por base os 
valores, as finalidades e a 
análise do real. 
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É nesses extremos que o Serviço Social, enquanto profissão, luta pelo acesso 

aos direitos sociais, atua, interligando a teoria e a prática e desenvolve seu trabalho 

técnico com base nas dimensões constitutivas. 

Ressalta-se que os instrumentos e técnicas são: elementos que compõem os 

meios de trabalho; elementos que, dentre outros, compõem a dimensão 

técnico/operativa do Serviço Social – que, por sua vez, mantém uma relação de 

unidade com as demais dimensões, apesar de sua especificidade; não estão soltas 

no tempo e no espaço e não possuem um fim em si mesmas, uma vez que, não 

estão descoladas da finalidade que o profissional imprime à sua ação. 

 

1.5 A EVOLUÇÃO DOS CÓDIGOS DE ÉTICA DO SERVIÇO SOCIAL-NEGAÇÃO 

DA FILOSÓFICA TRADICIONAL, NITIDAMENTE CONSERVADORA E 

AFIRMAÇÃO DO PERFIL TÉCNICO 

 

A sociedade brasileira passou por grandes transformações sociais que 

ocasionaram mudanças na profissão do Assistente Social, a partir das renovações 

no Código de Ética. A profissão de Serviço Social contou, ao todo, com cinco 

Códigos de Ética nos anos de 1947, 1965, 1975, 1986 e 1993. A os quais serão 

contextualizados para observar a significativa importância de tais mudanças que 

ocorreram ao longo da história. 

Os Códigos de Ética da categoria profissional do Serviço Social não 

interpretam apenas aspectos normativos e deveres profissionais, mas também 

valores que identificam o projeto societário defendido pela categoria profissional em 

cada tempo. Assim, a trajetória do projeto profissional do Serviço Social no Brasil é 

destacada historicamente em dois momentos: o primeiro defendia um projeto 

societário de perspectiva conservadora, e, o segundo, e atual, expõe uma 

perspectiva teórico/crítica da sociedade de classe. Dessa maneira, buscou-se 

compreender que o projeto profissional do Serviço Social tem uma trajetória de 

mudanças, assim como os códigos de ética e ambos foram conduzidos a partir de 

uma construção coletiva e que possuem uma determinada direção social que 

envolve princípios, valores e compromissos que estão em constante movimento. 

A base da formação profissional encerrava pressupostos teórico/políticos 

fundados no positivismo e no neotomismo. Defendiam valores e princípios visando 

manter socialmente a defesa da família, a conservação do papel da mulher na 
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sociedade, a tradição, a ordem, a hierarquia e a propriedade privada. As 

intervenções profissionais eram balizadas por princípios cristãos de cunho 

moralizador. Dessa maneira, os primeiros Códigos de Ética (CE), em destaque o de 

1947, 1965 e 1975, marcam esse período histórico e expressam o primeiro momento 

de defesa do projeto societário, conservador e tradicional. Ambos os códigos 

visualizavam a relação dos problemas sociais com a decadência moral dos 

indivíduos, tinham uma perspectiva de neutralidade em relação ao Estado e as 

autoridades, as quais não se questionava, além de uma visão a-histórica, metafísica 

e idealista sobre o homem. 

O princípio da liberdade no Código de Ética de 1947 apresentava-se como um 

valor central, e, estava inspirado nos valores morais da caridade cristã. Baseada 

pela concepção neotomista, a liberdade do indivíduo se expressava a partir da 

escolha do bem supremo, conforme as leis de Deus. Nesse caso, os indivíduos 

deveriam ser educados para fazer escolhas de acordo com os valores cristãos 

(ARALDI, 2007). Portanto, a moral conservadora se fazia muito presente exposto 

como princípio para garantia a dignidade humana. 

Na edição de 8 de maio de 1965: O Código de Ética Profissional do 

Assistente Social (aprovado em 8 de maio de 1965). Considerava que: A formação 

da consciência profissional é fator essencial em qualquer profissão e que um Código 

de Ética constitui um valioso instrumento de apoio e orientação para os Assistentes 

Sociais. O Serviço Social adquire, no mundo atual, uma amplitude técnica e 

científica, impondo os membros da profissão maiores encargos e responsabilidades. 

O código de 1965 reproduziu a base filosófica humanista cristã, a perspectiva 

despolitizante e a crítica em face das relações sociais que dão suporte à prática 

profissional, moral, crítica e pretensamente neutra reproduzindo costumes 

tradicionais e a manutenção da ordem dominante. Cabe salientar, que a década de 

1960 foi um momento de grande efervescência, política, econômica, social e cultural 

na América Latina. 

Com vistas, para o código de 1975 que obteve sua aprovação em 30 de 

janeiro de 1975, em sua regulamentação trouxe diante do exercício da profissão 

pressupõe que: Se configura nas expressões da reatualização do conservadorismo 

profissional e supriu algumas referências democrático/liberais. 

- Tratar-se de profissão organizada; 

- Interessar à defesa da sociedade; 
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Esse código resgata o pluralismo e a negação da democracia diante do 

regime ditatorial, após 1975 os códigos apresentam direitos e deveres. Nessa época 

já havia contato com correntes marxistas, fenomenológicas, e outras mais, esse 

código representou um retrocesso para a profissão, visto que é uma reatualização 

do conservadorismo. 

No Código de Ética de 1965 e 1975, “permanecem caudatários do 

tradicionalismo profissional”, como expõe Barroco (2008b, p.121). A realidade 

brasileira de ditadura militar só fortaleceu o conservadorismo e seus valores. O 

princípio da liberdade seguiu a mesma perspectiva que o primeiro código, 

permanecendo com os mesmos valores cristãos: manter a estrutura societária 

capitalista e a ordem, com princípios individualistas, correção dos desajustes sociais 

e negação das lutas de classe. O terceiro Código de Ética tem uma especificidade 

de mudança em relação ao código anterior. É marcado pela reatualização do 

conservadorismo que, de acordo com Netto (1994), é a renovação e fortalecimento 

da doutrina social da Igreja na ação profissional dos assistentes sociais. No entanto, 

a década de 60 é marcada socialmente pelo questionamento do tradicionalismo de 

valores e costumes, ao qual Barroco (2008b) considera como época revolucionária, 

que potencializou a ruptura com a ideologia da moralização dos costumes. A 

liberdade nesse cenário surgiu como um projeto que influenciou os projetos políticos 

coletivos, no fortalecimento de direcionamentos revolucionários. 

Contudo, a edição de 9 de maio de 1986: Segundo código de Ética 

Profissional do Assistente Social (aprovado em 09 de maio de1986). As ideias e as 

práticas de uma sociedade se modificam no decorrer do processo histórico. De 

acordo com a forma em que esta se organiza para produzir, cria seu governo, suas 

instituições e sua moral. O Código de 1986 foi gestado a partir de condições 

sócio/históricas que explicitaram a proposta de ruptura com o conservadorismo no 

Serviço Social. O documento, embasado pelo materialismo histórico dialético, 

buscou exprimir o novo conjunto valorativo eleito pelos Assistentes Sociais 

(BARROCO, 2012). Coloca-se como um projeto profissional articulado a um projeto 

de sociedade. Assim, o código de ética de 1986, quebra barreiras com o 

conservadorismo, e deixa de ser acrítico, com isso, superação de valores cristãos e 

de práticas benevolentes. Portanto, foi considerada a evolução e o amadurecimento 

da profissão e profissional exigindo a construção de uma nova direção profissional 

como as atribuições privativas e competências. 
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O contexto histórico no qual se construía o referido Código se remete a 

revisão de valores profissionais, que se desenvolveu não só em nível nacional, mas 

também internacional, e, mais especificamente latino-americano, que confrontava o 

conservadorismo e buscava o espaço social para a redemocratização. Outro 

aspecto a ser destacado desse período é a maturidade teórica e política expressa 

pelo novo projeto profissional, a potencialidade crítica que promove a interlocução 

com outras áreas de conhecimento e desenvolve a área da pesquisa inspirada na 

ideologia marxista 

O código de Ética Profissional de 1993, marca de fato o segundo momento da 

trajetória do projeto profissional do Serviço Social, possuindo uma perspectiva 

teórico/crítica sobre a sociedade de classes. É organizado por meio de princípios, 

deveres, direitos e proibições que orientam o comportamento ético/profissional, 

ofertando seus objetivos ético-políticos, e, também parâmetros para atuação do 

assistente social no cotidiano profissional (BARROCO; TERRA, 2012). Por sua vez, 

destaca, como princípios fundamentais que devem direcionar o trabalho do 

Assistente Social, “O reconhecimento da Liberdade como valor ético central; a 

defesa intransigente dos Direitos Humanos; a ampliação e consolidação da 

cidadania; a defesa do aprofundamento da democracia; o posicionamento em favor 

da equidade e da justiça social; o empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito; a garantia do pluralismo; a opção por um projeto profissional vinculado 

ao processo de construção de uma nova ordem societária sem dominação 

exploração de classe, etnia e gênero; a articulação com movimentos de outras 

categorias; o compromisso com a qualidade dos serviços prestados e o exercício do 

Serviço Social sem ser discriminado. Diante disto, é representado pela imposição de 

limitações nas relações de trabalho elege elementos que norteiam os processos de 

trabalho do profissional, tendo um projeto que viabilize a garantia dos direitos, 

criando dessa forma um projeto contrário ao projeto neoliberal. Neste período 

aconteceu a Revisão do Código de Ética Profissional (1993), Lei que regulamenta a 

profissão de 1993, Revisão do currículo acadêmico em 1996. 

Diante disto, o Código de Ética de 1993 traz os onze princípios que orientam 

o trabalho do Assistente Social. Tendo em vista, vários elementos que subsidiam 

sua construção, pode-se destacar como principal, a Constituição Federal de 1988. 

Portanto, o Código de Ética refere-se ao posicionamento do Serviço Social enquanto 

profissão que tem como princípio a defesa dos interesses da classe trabalhadora, 
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bem como a emancipação humana. As ações dos profissionais de Serviço Social 

orientam-se pelo Código de Ética e pela Regulamentação do exercício profissional. 

Sua organização e suporte institucional se dão por meio do Conselho Federal de 

Serviço Social (âmbito nacional) e dos Conselhos Regionais (âmbito local), da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e da 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO). 

Esses princípios fundamentais evidenciam o compromisso social com a 

classe trabalhadora e o profissional Assistente Social é regido por eles, para que 

assim o processo seja mais humano com mais igualdade para todas as pessoas. 

Podemos corroborar que o Código de Ética de 1993 trouxe uma inovação 

para a ética profissional. O destaque refere-se ao reconhecimento das categorias de 

etnia e gênero – configura identidade e particularidade dos indivíduos sociais – com 

a ampliação das proposições interventivas do/a assistente social que contempla uma 

perspectiva da totalidade. São visualizados os conflitos entre grupos na sociedade. 

Este último código busca por meio deste princípio o reconhecimento da igualdade 

entre os homens e mulheres, e, oportunizar o respeito às diferenças étnicas, de 

gênero e orientação sexual, por meio da eliminação de todas as formas de 

preconceito e discriminação(CARDOSO, 2013). A compreensão e o reconhecimento 

de todos esses valores, por parte dos assistentes sociais, indicam intervenções 

pautadas no reconhecimento da emancipação humana e plena expansão dos 

indivíduos como demanda inerente à liberdade. Além disso, o contato da categoria 

profissional com a categoria da ontologia do ser social intensificou a construção de 

uma projeção ética e política da profissão o que fortaleceu o denominado: projeto 

ético-político. 
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CAPÍTULO II: A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

A finalidade deste segundo capítulo é desenvolver uma reflexão acerca dos 

aspectos inerentes à Pessoa com Deficiência e algumas concepções construídas 

historicamente pela sociedade, bem como as conquistas adquiridas nesse percurso, 

entre estas conquistas algumas legislações e eventos significativos e de grande 

relevância para este universo. Vale destacar a Lei 13.146 de 06 de julho de 2015, o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, que institui sua inclusão e visa assegurar e a 

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

fundamentais, de modo que se estabeleça a cidadania plena na vida destes sujeitos 

sociais também de direitos. Evidenciar-se-á o conceito e caracterização da pessoa 

com deficiência auditiva, com finalidade de conhecer e analisar o contexto social em 

que esta pessoa está inserida, compreendendo que são pessoas detentoras de 

direitos. Bem como, destacar-se-á as visibilidades dos dados brasileiros sobre a 

situação da pessoa com deficiência na sociedade, levantando a análises relevantes 

e significantes. Não deixando de enfatizar, no presente capítulo, dilemas da 

educação da PCD no Brasil, ressaltando o seu processo de aprendizagem, quais 

suas implicações educacionais na educação inclusiva. Destacando o avanço com 

relação à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), já que é a língua do surdo e através 

desta possibilita o processo de comunicação. Na contemporaneidade a luta pela 

inclusão social da pessoa com deficiência auditiva é um desafio, salienta-se as 

dificuldades e os avanços encontrados pela pessoa com deficiência auditiva diante 

do contexto social, evidenciando sua integração, socialização e ressocialização na 

sociedade. 

 

2.1 PROCESSO HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: AVANÇOS E 

DESAFIOS 

 

A Pessoa com Deficiência hoje, tem seu espaço na sociedade garantido por 

lei, mas nem sempre foi assim, na antiguidade houve um forte impacto diante da 

sociedade, pois a mesma não estava preparada para receber esta criança com 

características tão específicas e particulares, em determinadas situações sofreram 

intensas agressões, causando até morte destes seres tão pequenos e inocentes, 
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mas suas famílias sofriam violentas pressões de autoridades e da sociedade em 

geral, consequentemente trazendo uma realidade cruel a estas crianças que por 

muitos anos vivenciaram exorbitantes torturas, sofrendo e morrendo sem ter 

alternativa. 

No decorrer da história da humanidade sabe-se que alguns fatores foram 

determinantes para concepção dos grupos sociais, cultura, costumes, atitudes e 

pensamentos. Mas isso vem mudando de acordo com as conquistas de cada etapa 

vivida, pois o convívio com a diversidade envolve aspectos diversos que 

condicionam as relações entre pessoas e grupos. 

A trajetória da pessoa com deficiência é marcada por preconceitos e lutas em 

favor do direito à cidadania, de acordo com cada cultura dentro das sociedades. Na 

antiguidade, as crianças nascidas com alguma deficiência eram eliminadas, já que 

aquela criança não correspondia aos ideais daquela sociedade, com forte influência 

cristã, a doutrina clamava o amor entre as pessoas e a caridade, conforme Rosanne 

de Oliveira Maranhão: 

[...] baseava-se na caridade – virtude que tinha como base o sentimento de 
amor ao próximo, o perdão, a humildade e a benevolência – conteúdo este 
pregado por Jesus Cristo e que, cada vez mais, conquistava sobremaneira 
os desfavorecidos. Entre estes estavam aqueles que eram vítimas de 
doenças crônicas, defeitos físicos e mentais (MARANHÃO, 2005, p. 25). 
 

Daí do surgimento dos primeiros hospitais de caridade que abrigavam 

indigentes e pessoas com deficiências. Segundo Pessoti (1984: 3), “em Esparta 

crianças portadoras de deficiência4físicas ou mentais eram consideradas sub-

humanas, o que legitimava a eliminação ou abandono” 

Já na Idade Média esta influência da igreja predominava a doutrina com base 

no fenômeno espiritual, metafísico, onde o nascimento de pessoas com deficiência 

era considerado como castigo de Deus. Alguns supersticiosos viam nelas poderes 

especiais de feiticeiros ou bruxos, ou seja, eram seres diabólicos ou divinos. 

Com o tempo, especificamente no séc. XV, mudou-se a concepção de 

homem e sociedade, inclusive sobre a pessoa com deficiência, que deixou de ser 

questão espiritual e passou a ser uma questão médica. No séc. XVIII e XIX 

instaurou-se a institucionalização do atendimento a pessoa com deficiência, que 

passou a ter atendimento de caráter assistencial, considerava que a sociedade 

                                                           

4A terminologia PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA é um termo que na sociedade contemporânea não 
é mais utilizado, sendo o termo adequado Pessoa com deficiência. 
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estava em risco ao conviver com estes indivíduos, daí a necessidade de protegê-la 

do contato com estes sujeitos. 

Mas apesar disso, a partir da revolução industrial que iniciou no séc. XVIII foi 

marcada pela industrialização e o trabalho manufatureiro, onde muitas doenças e 

acidentes de trabalho eram causados pelas condições precárias oferecidas ao 

trabalhador, assim as anomalias genéticas não eram mais a única causa de 

deficiência entre a sociedade, o que deu força a habilitação e reabilitação da pessoa 

com deficiência. Dessa forma, houve a necessidade de criar o Direito de Trabalho e 

um sistema de seguridade social mais eficiente. Contudo, no séc. XX surge uma 

atenção especializada e não só institucional como os hospitais e abrigos, começam 

os estudos para os problemas de cada deficiência, um aprofundamento de 

conhecimentos no campo biológico, a fim de buscarem explicações fisiológicas e 

anatômicas para as deficiências genéticas. 

Neste mesmo período também houve a preocupação com a educação dos 

deficientes, sendo criada oferta de programas escolares, fundando instituições de 

ensino para pessoa com deficiência que emergiram nas escolas. 

Nessa trajetória da construção sociocultural, no Brasil há relatos de crianças 

com deficiência que eram abandonadas em lugares propícios a bichos que muitas 

vezes as mutilavam ou matavam. Tendo em vista esse abandono foram criadas em 

1726 as chamadas rodas de expostos onde as crianças eram colocadas e as 

religiosas as recolhiam, oferecendo alimentação, educação e todos os cuidados que 

necessitassem. 

O Século XX trouxe avanços importantes para as pessoas com deficiência, 

sobretudo em relação às ajudas técnicas ou elementos tecnológicos assistivos. Os 

instrumentos que já vinham sendo utilizadas como cadeira de rodas, bengalas, 

sistema de ensino para surdos e cegos, e outros, foram se aperfeiçoando. A 

sociedade organizou-se coletivamente para enfrentar os problemas e para melhor 

atender a pessoa com deficiência. 

Com o tempo, as mulheres já começaram a trabalhar fora para sustentar a 

família, pois seus maridos estavam na guerra e os filhos com deficiência ficavam em 

abrigos. 

Por conseguinte, no século XX, as pessoas com deficiências começaram a 

ser considerados cidadãs possuidoras de direitos e deveres e de participação na 

sociedade, no entanto, ainda sob uma abordagem assistencial, diante do exposto, 
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enfatiza-se o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamada no dia 10 de Dezembro de 1948, pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), na ocasião composta por 58 Estados/membros, entre eles o Brasil, definindo 

os direitos básicos do ser humano. Assim, iniciam-se os primeiros movimentos 

organizados por familiares desses indivíduos. Esses movimentos eram norteados 

pelas críticas à discriminação. Surgem então instituições voltadas para as pessoas 

com deficiência em todo o país, que lutavam em busca de alternativas de integração 

social e aperfeiçoamento de ajudas técnicas para as pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual. 

Nesta perspectiva, pode-se pensar sobre a história da pessoa com deficiência 

e da Educação Especial de um modo geral, e sua significativa compreensão sobre o 

atendimento educacional às pessoas com deficiência, conceitos individuais a serem 

analisados e avaliados, com base nos princípios da acessibilidade e democracia 

para uma atuação positiva na realidade desses sujeitos sociais também detentores 

de direitos. 

Segundo o art. 58 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, nº 9394 

de 20 de dezembro de 1996; “entende-se por educação especial, para os efeitos 

desta lei, a modalidade de Educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. No Brasil até meados da 

década de 1950 não se falava em Educação Especial, somente a partir do ano de 

1970 que os olhares se ampliaram para o que se refere e dando uma maior ênfase 

para a Educação Especial. Assim, surgindo através de muitas lutas. A educação 

inclusiva começou a ganhar força a partir da Declaração de Salamanca (1994), 

Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases (1996). 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações 
de pessoas preocupadas com o problema da deficiência: a esfera 
governamental prossegue a desencadear algumas ações visando a 
peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino 
regular, outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo 
fundadas, há surgimento de formas diferenciadas de atendimento em 
clinicas, institutos psicopedagógicos e outros de reabilitação geralmente 
particulares, a partir de 1950 principalmente. Tudo isso no conjunto da 
educação geral na fase de incremento da industrialização no Brasil, 
comumente intitulada de substituição de importações, nos espaços 
possíveis deixados pelas modificações capitalistas mundiais (JANNUZZI, 
2004, p. 34). 
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Ressaltando, que em 1954 surge o movimento das Associações dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE), e assim aumentando significativamente o número 

de escolas especiais. A APAE é concebida tendo como parâmetro a organização 

NationalAssociation for RetardedChildren dos Estados Unidos da América. Seu 

contexto era baseado em uma associação de assistência às crianças excepcionais. 

Não se pode deixar de destacar que, embora tenham ocorrido modificações 

nas nomenclaturas, tais mudanças pouco impactaram os modos como a sociedade 

brasileira se relaciona com as pessoas com deficiência. Ou seja, 

As diferentes formas de nomear podem apenas representar o esconderijo 
de velhas arapucas a maquiar valores sociais contraditórios e a encobrir as 
tensões geradoras de novas formas veladas de exclusão (PAN, 2008, p. 
28). 
 

Na Constituição Federal, assim como na legislação infraconstitucional mais 

recente, emprega-se a expressão pessoa portadora de deficiência. Em relação às 

palavras anteriormente utilizadas, representou um avanço, haja vista, por exemplo, o 

emprego de palavras como surdo-mudo (expressão adotada desde o Código Civil de 

1916), totalmente inadequada, pois são raríssimas as pessoas que, além de surdas, 

não têm capacidade para emitir os sons da fala. Ocorre que, não ouvindo tais sons, 

e não sendo treinadas adequadamente para tanto, elas não aprendem a emiti-los, 

acabando espontaneamente por usar a linguagem gestual/visual. 

Também eram empregadas nos textos legais algumas outras palavras ou 

expressões ainda menos precisas. Exemplifica-se: na Lei nº 4.613 de 2 de abril de 

1965, onde emprega-se a expressão pessoa portadora de defeitos físicos para 

delimitar as pessoas beneficiárias da isenção de impostos de importação de veículos 

especiais. 

[...] a falta de uma terminologia adequada prejudica o estabelecimento de 
políticas para o atendimento, a essa parte da sociedade, não se sabendo ao 
certo: QUEM SÃO? COMO SÃO? E QUANTAS SÃO ESSAS PESSOAS? 
No Brasil não há terminologia padrão para ser usada quando se faz 
referência às pessoas com deficiência limitadora de suas atividades ou, 
conforme expressão em vigência, pessoas “portadoras de deficiência”, 
sendo muitas as legislações que em seus preâmbulos conceituam os 
termos que irão utilizar. [...] nas legislações de amparo (seja para concessão 
de benefícios ou estabelecimentos de normas) ficou adotada a expressão 
“pessoas portadoras de deficiência” - que se refere às pessoas que 
possuem incapacidade, em consequência de deficiências (TORRES, 2005, 
p. 39-40). 

 
Todavia, o nosso ordenamento jurídico não é o único a empregar palavras e 

expressões inadequadas na área de abrangência das pessoas com deficiência. No 

próprio meio das entidades organizadas voltadas às pessoas com deficiência, a 
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circunstância ainda acontece. A palavra excepcional é uma delas. Ela começou a 

ser empregada nos anos cinquenta, de modo eufemístico, para se referir àquelas 

crianças cujo desenvolvimento se desviava do padrão tido normal para o seu grupo, 

mas ainda hoje está em uso. A expressão pessoa portadora de deficiência começou 

a ser usada na legislação a partir de 1985, com a Lei nº 7.405 de 12 de novembro de 

1985, que tornou obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de Acesso. 

Ao introduzir a expressão pessoa portadora de deficiência, pretendeu o 

legislador mudar o foco de atenção da deficiência para a pessoa, intento esse não 

efetivado, porque o foco acabou recaindo mesmo é no termo portador, como se a 

pessoa pudesse portar ou não uma deficiência, como ocorre no campo da medicina 

com determinadas patologias, quando é comum se dizer que o indivíduo porta 

determinado vírus, por exemplo. 

Ao utilizar a expressão pessoa com deficiência, tem-se a intenção de desviar 

o foco de atenção para o indivíduo; ou seja, a ênfase recai, com acerto, sobre a 

pessoa, que tem uma deficiência, sem dúvida, mas também tem suas 

potencialidades, quesão passíveis de ser evidenciadas, ou, no mínimo, que 

merecem ser admitidas. Neste contexto, opta-se pela expressão pessoa com 

deficiência, pelas razões já comentadas e também em função das recomendações 

dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência, apesar da própria denominação deles. 

No entanto, tais nomenclaturas deficientes, portadores de deficiência, 

pessoas com necessidades especiais e até a nomenclatura utilizada no contexto 

atual, assim, não podendo deixar de destacar que embora tenham ocorrido tais 

avanços, pouco impactaram o modo de como a sociedade se relaciona com as 

pessoas com deficiência. Para Aranha (1995), o homem existe em um contexto 

regulado e regulamentado por normas e regras provenientes de um sistema de 

valores construído a partir das relações de produção vigentes em cada momento 

histórico. Portanto, não se tem coerência ao buscar, a essência da pessoa em outro 

contexto social. Contudo, “o movimento pela integração do deficiente é um produto 

de nossa história. Precisamos, entretanto, apreender seu significado real para que 

possamos efetivá-lo como instrumento de transformação da sociedade” (Aranha, 

1995.p.64). 

Entretanto, segundo Aguado Diaz (1995), sempre existiu uma constante 

histórica: a marginalização. Termos referentes a imbecis, retardados, dementes, 
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idiotas, deformados essas são algumas das nomeações utilizadas para definir a 

pessoa com deficiência ao longo dos tempos. 

Mas, ainda hoje, pessoas diferentes são designadas por muitos destes termos 

e rejeitadas pela sociedade, refletindo uma segregação que vem se reproduzindo ao 

longo do tempo (CAMPOS, 2008). É este tipo de concepção que temos que mudar 

com relação à pessoa com deficiência, pois não são seres humanos sem distinção 

alguma perante a sociedade, e lutarmos para que a verdadeira inclusão se 

materialize de fato. 

Uma sociedade que exclui uma parte de seus membros é uma sociedade 
empobrecida. As ações que melhoram as condições para as pessoas com 
deficiência resultarão em projetar em um mundo flexível para todos. O que 
for feito hoje em nome da questão da deficiência terá significado para todos 
no mundo de amanhã (DECLARAÇÃO DE MADRI, 2003). 
 

Os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os do Brasil, 

já fecharam a questão, ou seja, querem ser chamados de “pessoas com deficiência”, 

em todos os idiomas. Esse termo faz parte do texto adotado pela ONU em 2006, 

ratificado com equivalência de Emenda Constitucional no Brasil através do Decreto 

Legislativo nº 186 e promulgado por meio do Decreto nº 6.949 de 25 de agosto em 

2009. 

Os princípios básicos para os movimentos terem chegado a essa terminologia 

foram: Não esconder ou camuflar a deficiência; Não aceitar o consolo da falsa ideia 

de que todos têm deficiência; Mostrar com dignidade a realidade da deficiência; 

Valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência; Combater 

eufemismos que tentam diluir as diferenças, tais como “pessoas com capacidades 

especiais”, “pessoas com eficiências diferentes”, “pessoas com habilidades 

diferenciadas”, “pessoas deficientes”, “pessoas com disfunção funcional” etc.; 

Defender a igualdade entre pessoas com deficiência e sem deficiência em termos de 

direitos e dignidade, o que exige a equiparação de oportunidades para pessoas com 

deficiência; Identificar nas diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a 

partir daí encontrar medidas específicas para o Estado e a sociedade diminuírem ou 

eliminarem as “restrições de participação” (dificuldades ou incapacidades causadas 

pelos ambientes humano e físico contra as pessoas com deficiência). 

Corroborando o que está dito nesse documento, será utilizado, nesse TCC, o 

termo ‘pessoas com deficiência’, salvo quando se estiver citando documentos 

oficiais que façam uso de outras denominações. 
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2.1.1 Conceito e Caracterização da Pessoa com Deficiência Auditiva 

 

A função auditiva não traz consigo tal importância apenas pela comunicação, 

em uma visão de amplitude ela é bastante complexa. O ouvido funciona como uma 

ponte com o mundo exterior e o sistema nervoso, adaptando informações vibratórias 

e transmitindo sinais temporais. A perca auditiva e suas modificações acabam 

alterando de alguma forma a percepção do meio, com isso, a construção psicológica 

se enquadra também. 

Segundo Gregory (1995), sem a audição, o indivíduo perde a mais vital das 

estimulações, isto é, o som da voz que traz a linguagem e o pensamento ativo. A 

vida da criança surda é empobrecida de sons comuns diferenciando-se da criança 

ouvinte, tais como a música, o canto dos pássaros ou a buzina de um carro. Logo 

após o nascimento, o bebê mostra-se atento para os sons de brinquedos, os sons 

musicais e as vozes que fazem parte do seu ambiente. Sua maior atenção se volta 

para a voz materna, que se torna, com o tempo, um forte elo entre a criança e a 

mãe. 

Desde muito pequeno, o bebê também emite sons. Inicialmente são os 

"arrulhos5", que vão se tornando mais sofisticados, apresentando-se na forma de 

"balbucio" que, por sua vez, vão progredindo até chegar à emissão de palavras e 

sentenças, as quais constituem a linguagem com a qual nos comunicamos. No 

período escolar, a linguagem já está bastante desenvolvida, tomando-se 

extremamente necessária para a continuidade do aprendizado escolar (Cabral & 

cols., 1992). 

Segundo Fernandes (2003), em seus estudos sobre desenvolvimento da 

criança surda podemos considerar que: 

· O bebê surdo congênito não registra os sons em seu ambiente 
intrauterino como faz o bebê ouvinte, o que pode prejudicar o vínculo 
entre sua vida intra e extrauterina. 

· O bebê surdo não pode ouvir sua própria voz; 
· O bebê surdo não recebe o banho sonoro da fala dos pais, que delimita 

as fronteiras entre o próprio ser e o resto do mundo; 
· Com a ausência da audição, o bebê necessita muito mais da presença 

física da mãe como resposta ao choro. 
 

                                                           

5Arrulhos é o termo usado para designar sons de gorgolejos ou murmúrios produzidos pelo bebê. 
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Contudo, o processo de comunicação é um fator de grande importância desde 

o nascimento do bebê, pois é através da audição que ele desenvolve a linguagem 

para assim manter contato com o mundo. 

O processo de não comunicação tem seu conceito definido como surdez no 

qual consiste como total ausência da audição, ou seja, que não ouve absolutamente 

nada. E considera-se parcialmente surdo todo aquele que possui certa capacidade 

de ouvir, seja ela parcialmente. Com vistas à definição de deficiência auditiva 

consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar sons, causada por má-

formação (causa genética), lesão na orelha ou na composição do aparelho auditivo. 

Sua caracterização segundo Bureau Internacional d'Audiophonologie-BIAP e 

da Portaria Interministerial N°. 186, de 10/03/78 (MEC/SEESP, 1995), considera-se 

“parcialmente surdos” e “surdos” os indivíduos que apresentam, respectivamente, 

surdez leve ou moderada e surdez severa ou profunda. 

 

Parcialmente surdo: 

Surdez leve: a perda auditiva é de até quarenta decibéis. Essa perda impede 

que o indivíduo perceba igualmente todos os fonemas das palavras, mas não 

impede a aquisição normal da linguagem, embora esta possa ser a causa de algum 

problema articulatório ou dificuldade na leitura e/ou escrita. Em geral, tal indivíduo é 

considerado desatento, solicitando, frequentemente, a repetição daquilo que lhe é 

falado (p. 17); 

Surdez moderada: a perda auditiva está entre quarenta e setenta decibéis. 

Esses limites se encontram no nível da percepção da palavra; é frequente o atraso 

de linguagem e as alterações articulatórias, havendo, em alguns casos, problemas 

linguísticos mais graves. Em geral, os indivíduos com surdez moderada identificam 

as palavras mais significativas, apresentando dificuldades em compreender outros 

termos de relação e/ou frases gramaticais. Sua compreensão verbal está 

intimamente ligada à sua aptidão individual para a percepção visual (p. 17). 

 

Surdo 

Surdez severa: a perda auditiva está entre setenta e noventa decibéis. Este 

tipo de perda permite que o indivíduo apenas perceba sons fortes e conhecidos, 

podendo ele atingir a idade de quatro ou cinco anos sem aprender a falar. A 
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compreensão verbal dependerá, principalmente, da aptidão do indivíduo para utilizar 

a percepção visual e para observar o contexto das situações (p.18); 

Surdez profunda: a perda auditiva é superior a noventa decibéis. Essa perda 

impede que o indivíduo perceba e identifique a voz humana, impossibilitando-o de 

adquirir a linguagem oral. 

Contudo, diante destas reflexões pode-se considerar que a audição é 

extremamente importante por estar diretamente ligada à fala, e consequentemente, 

a linguagem e comunicação. A linguagem oral é reconhecida como forma de 

comunicação universal, inicialmente sendo utilizada por todas as culturas. Sendo 

assim, se tornando um elo imprescindível para a socialização de qualquer ser 

humano. Entretanto, a surdez chega a ser dramática quando ocorre inicialmente na 

infância, porque dificulta a inserção e adaptação ao meio social com vários 

paradigmas e dilemas que interferem de alguma maneira no bem-estar do indivíduo. 

Assim, existe dois tipos principais de problemas auditivos. O primeiro afeta o 

ouvido externo ou médio e provoca dificuldades auditivas “condutivas” (também 

denominadas de transmissão), normalmente tratáveis e curáveis. O outro tipo 

envolve o ouvido interno ou nervo auditivo, chama-se surdez neurossensorial. 

Denomina-se deficiência auditiva a diminuição da capacidade de percepção normal 

dos sons, sendo o indivíduo cuja audição não é fundamental na vida comum, e 

parcialmente surdo, aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou 

sem prótese auditiva. A deficiência auditiva pode ser classificada como deficiência 

de transmissão, quando o problema se localiza no ouvido externo ou médio (nesse 

caso, o prognóstico costuma ser excelente); mista, quando o problema se localiza no 

ouvido médio interno, e ensorioneural (neurossensorial), quando se origina no 

ouvido interno e no nervo auditivo. Infelizmente, esse tipo de surdez em geral é 

irreversível. A surdez condutiva faz perder o volume sonoro: é como tentar entender 

alguém que fala muito baixo ou está muito longe. A surdez neurossensorial corta o 

volume sonoro e também distorce os sons. Essa interpretação descoordenada de 

sons é uma sintonia típica de doenças do ouvido interno (GIUSEPPE,1997, p.31). 

A função auditiva é não somente importante como bastante complexa; o 

ouvido funciona como uma ponte entre o mundo exterior e o sistema nervoso, 

adaptando informações vibratórias e transmitindo sinais temporais. As modificações 

na função auditiva alteram consideravelmente a percepção do meio e toda a 

construção psicológica do mundo pela criança, na medida em que a linguagem e o 
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pensamento verbal são alterados e tornam-se irrelevantes na construção de sua 

personalidade e na sua integração social (LAFON,1989). 

Contudo, a deficiência auditiva é um tipo de privação sensorial, cujo sintoma 

comum é uma reação anormal diante do estimulo sonoro (GAGLIARDI; BARRELLA, 

1986). A surdez, portanto, é caracterizada pela perda maior ou menor da percepção 

normal dos sons, havendo vários tipos de deficiência auditiva, em geral, 

classificadas de acordo com o grau de perda da audição. Esta perda é avaliada pela 

intensidade do som, medida em decibéis (dB), em cada um dos ouvidos 

(MARCHESI,1996). 

É importante salientar que ter um amigo ou até mesmo um membro mais 

próximo que faça parte do contexto familiar que tenha algum tipo de deficiência, não 

é receber um problema ou até mesmo se pensar em castigo, pois a deficiência não é 

sinônimo de incapacidade. 

A deficiência normalmente é vista como um “problema “doindivíduo. Por 
isso, o próprio individuo teria que se adaptar a sociedade, ou teria que ser 
mudado por profissionais através da reabilitação. Entretanto, o que se fala é 
que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que uma pessoa 
“normal”, é a sociedade que tem que pensar nas diferentes formas de 
inclusão destas pessoas (RODRIGUES, 2001, p.24). 
 

No entanto, ainda se encontram dificuldades no que diz respeito à 

comunicação da pessoa com deficiência auditiva, pois há poucas pessoas com o 

conhecimento da Língua de Sinais nos serviços públicos, assim, dificultando a 

comunicação onde na maioria das vezes o intérprete está junto para traduzir a 

conversa por mais simples que seja. Assim, também destaca-se o surdo no mercado 

de trabalho que quando consegue a vaga, muitas vezes não compreende o que o 

responsável está pedindo bem como os seus colegas, às vezes se comunicando por 

bilhetes. Nas escolas, ainda existem algumas dificuldades, porém todos os alunos 

surdos podem frequentar as escolas regulares. Apesar das dificuldades, de fato, é 

um avanço, mas ainda não garante a qualidade e a permanência efetiva do aluno 

com deficiência auditiva. Destaca-se aqui que muito se avançou no que diz respeito 

às pessoas com deficiência, mas ainda não é a sociedade inclusiva que se almeja. 

Diante disto, por mais complexa que seja a deficiência auditava em seu 

contexto, é necessário se desprender dos preconceitos que ainda são latentes na 

sociedade, e assim, destacando também, o quanto a família é de extrema 

importância para a pessoa com deficiência auditiva, pois é neste contexto que terá 

as suas percepções, sentimentos e ações. A família é o alicerce neste contexto. 



47 

Contudo, tão importante quanto às questões relativas ao processo educacional do 

deficiente auditivo são as questões relativas ao seu relacionamento com outras 

pessoas, especialmente com aquelas do seu círculo mais íntimo: a família. O 

ambiente familiar exerce uma influência preponderante no desenvolvimento e 

adaptação da criança surda ao contexto social mais amplo. Portanto, faz-se 

necessário o estímulo e desenvolvimento das pesquisas que tratem também da 

questão das interações e relações desenvolvidas entre os genitores e sua criança 

surda (BRITO, 1997). 

 

2.2 VISIBILIDADES DOS DADOS BRASILEIROS SOBRE A SITUAÇÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE 

 

É de extrema importância as pesquisas, projetos e programas que tragam 

dados de como a pessoa com deficiência está inserida no contexto social, é através 

destes dados concretos que dão visibilidade a questão e através destas a 

necessidade de desencadear ações que venham a contribuir com a pessoa com 

deficiência. 

Segundo o último censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, onde descreveram a prevalência dos diferentes tipos 

de deficiência e suas características. Com base nos estudos considerando a 

população residente no país, 23,9% possuíam, pelo menos uma das deficiências 

investigadas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. Com isso, segundo 

dados coletados, a prevalência da deficiência variou de acordo com a natureza 

delas. A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da 

população. Em segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7% da 

população, seguida da deficiência auditiva com 5,10%e da deficiência mental ou 

intelectual com 1,40% da população. 
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Cartilha do censo 2010 - Pessoas com Deficiência 
Fonte: IBGE 

 

O censo também apresenta o segmento das pessoas que apresentam 

deficiência severa apresentando os resultados na tabela abaixo segundo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Em 2010, 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de 

deficiência severa, sendo: 

3,46%com deficiência 

visual severa 

1,12% com 

deficiência auditiva 

severa 

2,33% com 

deficiência motora 

severa 

1,4% com deficiência 

mental ou intelectual 

• Das 45.606.048 de pessoas com deficiência 1,6% são totalmente cegas, 

7,6% são totalmente surdas, 1,62% não conseguem se locomover. 

 

De acordo com o IBGE (2010), os dados da deficiência auditiva 

especificamente. 

Pessoas com Deficiência Auditiva  

0 a 14 anos -   1,3% 

15 a 64 anos -4,2% 

Acima de 65 anos -25,6% 

Porcentagem de Deficientes Auditivos no Brasil por idade  
Fonte: IBGE 
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Conforme o gráfico acima, a porcentagem de pessoas com deficiência 

auditiva no Brasil, a faixa etária que concentra o maior índice da deficiência auditiva 

diante dos dados apresentados é em idosos a partir dos 65 anos, inclui-se as 

pessoas que sofreram a perda auditiva ao longo da vida por decorrência do trabalho 

ou algumas patologias clínicas. O diagnóstico tardio da deficiência faz parte da 

realidade brasileira, segundo: QUADROS & REBELO (apud BASTOS, 2015, p.11). 

Com o último Censo realizado, o número de pessoas que se declararam 

como Pessoa com Deficiência Auditiva no Brasil são 45.6 milhões de pessoas. 

Desse total 38,5% milhões viviam em áreas urbanas, e 7,5 em áreas rurais, sendo 

26,5% de mulheres e 21,2% de homens. Em Minas Gerais o número de Deficientes 

Auditivos é grande. À população residente que não consegue de modo algum ouvir, 

representa 32.355 pessoas, já as que possuem grande dificuldade representam 

199.251, e os que possuem alguma dificuldade 769.7. 

Diante disto, esses números refletem no nosso cotidiano e no cotidiano da 

pessoa com deficiência, onde a acessibilidade a inclusão tem que existir diante de 

tais dados levantados e realmente de fato fazer parte dessa realidade. As pessoas 

com deficiência que estão entre tais números lutaram muito para a conquista de 

seus direitos, e não se acomodaram visando conquistar o seu lugar no seio social. 

Hoje essas pessoas que eram excluídas estão em todos os segmentos sendo 

produtivos e mostrando a sua capacidade perante a sociedade. 

Ressalta-se que, na perspectiva de luta por direitos, igualdade e acesso aos 

recursos da sociedade, sem a antiga visão das pessoas com deficiência no aspecto 

caritativo, com isso, a Declaração de Madri (2003), define: 

Pessoas com deficiência querem oportunidades iguais e não caridade: A 
exemplo de muitas outras regiões do mundo, a União Europeia percorreu 
um longo caminho nas últimas décadas, partindo da filosofia do 
paternalismo em relação a pessoas com deficiência e chegando a filosofia 
do empoderamento a fim de que elas exerçam controle sobre sua vida. As 
velhas abordagens, baseadas largamente na piedade e no perceptível 
desamparo das pessoas com deficiência, são agora consideradas 
inaceitáveis. As ações estão deixando de dar ênfase em reabilitar pessoas 
para se “enquadrarem” na sociedade e adotando uma filosofia mundial de 
modificação da sociedade a fim de incluir e acomodar as necessidades de 
todas as pessoas, inclusive as com deficiência (DECLARAÇÃO DE MADRI, 
2003, p.56) 
 

Destaca-se aLeiNº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a inclusão das 

pessoas com deficiência, define em seu art. 2º: 
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[...] aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, com interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas. 
 

No entanto, elas nem sempre conseguem clamar pelos seus direitos 

constituídos por lei nas mesmas condições em que fazem as pessoas sem 

deficiência, tais desvantagens de certo modo impostas pela restrição de acessos, 

funcionalidades em geral e pela sociedade que lhes impõem barreiras físicas, legais 

e de atitudes, a inclusão, o respeito e o reconhecimento ainda é um desafio a ser 

superado. 

 

2.3 DILEMAS DA EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO 

BRASIL 

 

O Brasil reconheceu a Língua de Sinais através da Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002 que em seu art. 4º dispõe que o sistema educacional federal e 

sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a 

inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, em seus níveis médios e 

superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais como parte integrante dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Conforme Soares (1999), conhecer a base histórica sobre a educação de 

surdos e a língua de sinais é um passo necessário para iniciar um estudo que tem 

por objetivo destacar a importância da língua de sinas na educação desse sujeito. 

Muitas mudanças foram alcançadas, novos conceitos surgiram e, a partir de um 

novo contexto iniciam-se pesquisas e estudos sobre desenvolvimento da pessoa 

com deficiência auditiva. 

A educação do surdo no Brasil, data do século passado, na década de 1950, 

sob a Lei nº 839 de 26 de janeiro, assinada por D. Pedro I quando aconteceu a 

fundação do Imperial Instituto dos surdos. A fundação deste instituto deve-se ao 

surdo chamado Ernesto Huet, francês, professor e diretor do instituto. Quando 

chegou ao nosso país, foi apresentado ao imperador que facilitou a fundação do 

Instituto Santa Terezinha em 15 de abril de 1829, oferecendo atendimento 

sócio/pedagógico (REILY, 2004). 

Atualmente utiliza-se uma pedagogia de inclusão que se baseia na inclusão 

mostrando-se ser beneficial para a educação de todos os alunos, independente de 
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suas habilidades ou dificuldades. A inclusão é possível e aumenta as possibilidades 

dos indivíduos identificados com necessidades especiais de estabelecer 

significativos laços de amizade, de desenvolverem-se físico e cognitivamente e de 

serem membros ativos na construção de conhecimentos. Esses são muitos dos 

benefícios trazidos por um ambiente de inclusão social (BOTELHO, 2002). 

[...] A diversidade que a educação pretende atender não pode ser 
estabelecida em termos abstratos, mas ao contrário deve ser vinculada a 
uma análise da realidade social atual e deve abranger todo o âmbito 
macrossocial quanto microssocial. [...] é preciso considerar a diversidade 
como um projeto socioeducativo e cultural enquadrado em um determinado 
contexto, e entre as características desse projeto necessariamente devem 
figurar, a participação e a autonomia (IMBERNÓN, 200, p. 86-87). 
 

Neste sentido, a luta pela aceitação a diversidade e inclusão escolar vem 

cobrar do discurso educativo respostas pedagógicas na educação, com o intuito de 

incentivar uma escola que integre as diferenças, respeitando o conhecimento 

intercultural, de modo a gerar uma “sociedade pluralista, democrática e socializante” 

(RENDO; VEJA, 2009). 

 
Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino a cada um de 
seus alunos reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a 
cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Uma escola 
somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver organizada, para 
favorecer a cada aluno, independente de etnia, sexo, idade, deficiência, 
condição social ou qualquer outra situação. Um ensino significativo é aquele 
que garante o acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como 
recursos a serem mobilizados (HENRIQUES, 2012, p. 09). 
 

Conforme Sampaio (2006), a busca pelo conhecimento aliada ao convívio 

com alunos surdos em salas inclusivas possibilitará, ao professor, elementos para 

que ele redimensione sua prática e os sentimentos que atribui a ela, em um 

processo contínuo e criativo de superação dos poderes massificadores e alienantes 

que por longo período, permearam as relações no interior escolar. A escola tem um 

compromisso primordial e insubstituível “introduzir o aluno no mundo social, cultural 

e científico: e todo o ser humano, incondicionalmente tem direito a essa introdução”. 

Lacerda (2006), afirma que as experiências inclusivas de alunos surdos têm 

apresentado lacunas tanto para a almejada inserção social quanto acadêmica, 

apontam alguns fatores que dificultam o pleno aproveitamento desses alunos nos 

sistemas de ensino regular. 

Portando, o papel que o professor traz consigo na educação inclusiva é de 

extrema importância, pois é através da aceitação que todos são iguais sem 

quaisquer tipos de diferença, mantendo a valorização das potencialidades de cada 
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um, para que assim o processo de inclusão de fato exista e com a qualidade que se 

precisa, pois, “ o sucesso das propostas de inclusão decorrem da adequação do 

processo escolar à diversidade dos alunos (MANTOAN, 2004, 79). Percebe-se então 

que a escola é muito importante na formação do sujeito em todos os aspectos. É um 

lugar de aprendizagem de diferenças e de trocas de conhecimentos, precisando, 

portanto, atender a todos sem distinção, a fim de não promover fracassos, 

discriminações e exclusões (CARVALHO, 2004). 

 

2.3.1 O avanço Contemporâneo: A linguagem de Libras 

 

Em sua trajetória, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), está inteiramente 

ligada com a história do povo surdo no Brasil. Sua origem foi fundamentada a partir 

do INSM, que se institucionalizou o ensino de sinais no Brasil. 

A LIBRAS e outras línguas de sinais são de modalidade visual/espacial, 

enquanto que as línguas orais, como o português, são de modalidade oral auditiva. 

Atribuem-se status de língua às línguas de sinais por elas serem formadas, como as 

línguas orais, pelos aspectos: fonológico, morfológico, sintático e semântico, 

constituindo-se num sistema complexo com todos os níveis de análise da linguística 

tradicional (QUADROS, 2007). 

Contudo, é de grande importância ressaltar que a Língua Brasileira de Sinais 

teve seu início no Brasil a partir do antigo Instituto Nacional da Educação de Surdos 

(INES), fundado em 1857. A LIBRAS foi oficialmente reconhecida como segunda 

língua oficial brasileira em sua trajetória, através da lei 10.436 de 24 de abril de 

2002. Esta lei do ano de 2002 compreende a Língua Brasileira de Sinais como uma 

forma de comunicação e expressão nesta conjuntura com estrutura gramatical 

própria construindo assim um sistema de transmissão de ideias e fatos. 

De acordo com a legislação vigente, Lei Nº. 10.436 de 24 de abril de 2002. 

[...] a LIBRAS constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas com deficiência auditiva no 
Brasil, na qual há uma forma de comunicação e expressão de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria. 
 

Já no ano de 2007, a Língua Brasileira de Sinais conquista outra vitória 

quando recebeu a estrutura de língua, com isso reforçando a ideia de que se trata 

de uma língua natural, tendo conhecimento de suas complexidades. No ano 2010, a 

profissão de tradutor intérprete de LIBRAS teve sua situação regulamentada o que 



53 

simbolizou também uma grande conquista. A Língua Brasileira de Sinais teve seu 

início, contudo, o seu desenvolvimento a partir da língua de sinais francesa, porém 

as línguas de sinais não são universais, cada localidade possui a sua. 

Segundo Peixoto (2006), os surdos se desenvolvem através da Língua de 

Sinais e sua linguagem evolui através dela. Para os surdos falantes de LIBRAS é 

esta que amplia sua potencialidade cognitiva e conceitual, podendo por meio dela, 

compreender a realidade que o circunda. 

Diante desta perspectiva conforme aponta Gesser (2009): 

Por meio da língua de sinais podemos expressar sentimentos, emoções e 
quaisquer ideias ou conceitos abstratos. Assim como os falantes das línguas 
orais, os falantes de língua de sinais podem discutir filosofia, literatura, 
assuntos cotidianos etc. Nessa língua, além de transitar por diversos 
gêneros discursivos, criar poesias, fazer apresentações acadêmicas, peças 
teatrais, contar e inventar histórias e piadas, por exemplo (GESSER,2009, 
p. 23). 
 

Assim, a Língua Brasileira de Sinais não deve ser considerada como meros 

gestos ou mímicas, isso chega a ser um afronto diante do contexto que a LIBRAS 

está inserida, indo além de meros gestos. Quadros e Karnopp afirmam que: 

 
As pessoas pensam que as línguas de sinais são de fácil aquisição por 
estarem diretamente relacionadas com o sistema gestual utilizado por todas 
as pessoas que falam uma língua. Como isso não é verdade, as línguas de 
sinais são tão difíceis de serem adquiridas quanto quaisquer outras línguas. 
Precisamos de anos de dedicação para apreender uma língua de sinais, 
mas com base neste mito, as pessoas pensam que sabem a língua de 
sinais por usarem alguns gestos e alguns sinais que aprendem nas aulas de 
língua de sinais. A comunicação gestual usada exclusivamente é 
extremamente limitada, pois torna inviável a comunicação relacionada com 
questões mais abstratas. Assim, você vai precisar da língua de sinais para 
poder comunicar estas ideias. É verdade que você pode comunicar algumas 
coisas utilizando apenas gestos, assim como você faz quando chega a um 
país em que é falada uma língua desconhecida por você. Mas, também é 
verdade que você estará limitado à identificação direta entre o gesto e sua 
intenção, sem poder entrar em níveis de detalhamento necessário para 
transcorrer sobre um determinado assunto qualquer, você vai precisar de 
uma língua (QUADROS;KARNOPP, 2004, p. 31-37). 
 

Fernandes (2002, p.4), também esclarece que a língua de sinais “[...] é uma 

língua natural em organização em todos os níveis gramaticais prestando-se às 

mesmas línguas orais”. 

Conforme Quadros (2007, p.20), como uma língua percebida pelos olhos, a 

língua de sinais apresenta algumas peculiaridades que são normalmente pouco 

conhecidas pelos profissionais. Perguntas sobre os níveis de análises, tais como, a 

fonologia, a semântica, a morfologia e a sintaxe são muitos comuns, uma vez que as 

línguas de sinais são expressas sem som e no espaço. Porém, as pesquisas de 
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várias línguas de sinais, como a língua de sinais americana e a língua brasileira de 

sinais, mostram que tais línguas são muito complexas e apresentam todos os níveis 

de análises da linguística tradicional. 

A língua de sinais tem todas as características linguísticas de qualquer 
língua humana natural. É necessário que nós, indivíduos de uma cultura de 
língua oral, entendamos que o canal comunicativo diferente (visual-gestual) 
que o surdo usa para se comunicar não anula a existência de uma língua 
tão natural, complexa e genuína como é a língua de sinais (GESSER,2009, 
p.21). 
 

Ao nos comunicarmos por meio da fala, nos comunicamos através da 

linguagem oral; porém, quando a comunicação ocorre por meio da língua de sinais 

“[...] o primeiro aspecto a considerar é que essas línguas utilizam a modalidade viso-

espacial, que se distingue da modalidade oral-auditiva, utilizada pelas línguas orais” 

(SALLES,2004, p. 78). 

Portanto, a língua de sinais não tem a sua importância somente para a 

pessoa com deficiência auditiva, os ouvintes precisam se qualificar a fim de 

compreendê-la para que não se perca o elo entre o ouvinte e a pessoa com 

deficiência auditiva. Pois é por meio dela que a comunicação e as relações surgem, 

assim, ambos podem interagir sem barreiras seja de comunicação ou pela falta de 

conhecimento. Segundo Bueno (1998), “o nó da questão da integração social do 

indivíduo surdo, é a convivência com os ouvintes”. Com isso, para que a exclusão 

ganhe cada vez menos espaço na sociedade, a sociedade necessita de mais 

conhecimento e conheçam realmente de fato quem são as pessoas com deficiência 

auditiva. As pessoas que falam língua de sinais expressam sentimentos, emoções e 

quaisquer ideias ou conceitos abstratos (GESSER, 2009, p. 23). 

Segundo Quadros (2007), desse modo geral, aos interpretes da Língua 

Brasileira de Sinais da área da Educação é recomendado redirecionar os 

questionamentos dos alunos ao professor, pois desta forma o intérprete caracteriza 

o seu papel na intermediação, mesmo quando este papel é alargado. 

Muitas vezes, o papel do interprete em sala acaba sendo confundido com o 
papel do professor. Os alunos dirigem questões diretamente ao intérprete, 
comentam e travam discussões em relação aos tópicos abordados com o 
intérprete e não com o professor. O próprio professor delega ao intérprete a 
responsabilidade de assumir o ensino dos conteúdos desenvolvidos em aula 
ao intérprete. Muitas vezes, o professor consulta o intérprete a respeito do 
desenvolvimento do aluno surdo, como sendo ele a pessoa mais indicada a 
dar um parecer a respeito. O intérprete por sua vez está sendo confundido 
dentro do processo educacional e na sua atuação como profissional de 
tradutor de línguas (QUADROS, 2007, p.60). 
 

Contudo, o papel do profissional intérprete da Língua Brasileira de Sinais é de 
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extrema importância para o aluno com Deficiência Auditiva, pois este profissional 

deve ter a qualificação necessária para atuar na área educacional e deverá ter um 

perfil para intermediar as relações entre os professores e os alunos, bem como, 

entre os alunos com deficiência auditiva e os colegas ouvintes. Entretanto, as 

competências e responsabilidades destes profissionais não são fáceis de serem 

determinadas por vários motivos, pois o despreparo do profissional para atender o 

aluno com deficiência auditiva ainda é um fator relevante. 

O profissional interprete é aquele que interpreta a mensagem de forma 
“precisa e apropriada” de uma língua para permitir que a comunicação 
aconteça entre pessoas que não usam a mesma língua, isto é, o profissional 
intérprete intermedia a interaçãoecomunicação. Passar a mensagem de 
forma “precisa e apropriada” é uma questão complicada. O objetivo da 
tradução-interpretação tem sido centrado neste aspecto. Os poucos 
treinamentos de profissionais intérpretes no Estado constituíram-se de 
exercícios de tradução-interpretação da fala para sinais e vice-versa e 
discussão sobre técnicas de processamento de informações. O foco está no 
vocabulário e nas frases. Decisões sobre o significado estão baseadas nas 
palavras (QUADROS, 2007, p.79). 
 

Portanto, pode-se salientar que os olhares quanto à questão da língua, 

identidade e cultura surda continua carente de atenção, necessitando de mais 

cuidado e reparos, conforme afirma Lara (2006, p.146), “faz-se prioritária a 

reconstrução de um espaço educacional formal transformador que direcione a 

educação dos surdos aos discursos e as práticas educacionais dos sistemas como 

um todo, de forma consensual, integrada e crítica”. 

Porém, a utilização da Linguagem de Sinais é uma forma de garantir a 

preservação da identidade das pessoas e comunidades surdas. Além disso, contribui 

para a valorização e reconhecimento da cultura surda que, por tanto tempo, foi alvo 

da hegemonia da cultura ouvinte (ZANETTE, 2010). 

A pessoa com deficiência auditiva se comunica através da linguagem de 

sinais e desenvolvem integralmente possibilidades emocionais, afetivas e a 

comunicação com a sociedade, e também é de extrema importância que os pais das 

crianças surdas tenham o contato através da LIBRAS aceitando a Língua de Sinais 

como modalidade de comunicação. 

Conforme Marchesi (2004), “é preciso reconhecer e respeitar a cultura das 

pessoas surdas, uma cultura que se baseia na linguagem de sinais e que se 

mantém graças às associações das pessoas surdas, uma cultura que deve ajudar 

na construção da identidade pessoal [...]”. Diante disto, pode-se salientar e perceber 

em seu contexto a importância da LIBRAS na vida da pessoa com deficiência 
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auditiva, pois se torna ferramenta de grande importância na construção da 

identidade da mesma perante a sociedade. 

 

2.4 A LUTA PELA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

NA VIDA COTIDIANA 

 

O termo integração remete ao serviço social de antigamente, onde para que 

haja a integração, o indivíduo necessita se ajustar ao meio, com isso, o princípio da 

integração faz-se referência a um esforço unilateral da pessoa com deficiência, ou 

seja, a responsabilidade é colocada sobre as pessoas com deficiência no sentido de 

que elas se preparem para ser integradas a sociedade, às escolas regulares, 

empresas, etc. 

Conforme Glat (1991), a integração “é um processo espontâneo e subjetivo, 

que envolve direta e pessoalmente o relacionamento entre seres humanos”. Já na 

opinião de Rodrigues (2006), “a integração pressupõe uma participação tutelada, 

uma estrutura com valores próprios aos quais o aluno integrado se tem que 

adaptar”. 

Entretanto, como se observa, esse conceito de integração já pode ser 

considerado ultrapassado e, de certa maneira, se diferencia da inclusão, que tem 

como princípio, incluir todas as pessoas, a própria sociedade se modifica com 

relação às suas crenças e atitudes a fim de atender as necessidades de seus 

membros de uma forma igualitária. A inclusão não pode ser considerada como uma 

forma de favor, mas sim considerada como um meio de poderem fazer parte de uma 

sociedade extremamente excludente. 

Segundo Veiga Neto (2001), a inclusão pode ser vista como o primeiro passo 

numa operação de ordenamento, pois é preciso a aproximação com o outro, para 

que se dê um primeiro reconhecimento, para que se estabeleça algum saber, por 

menor que seja, acerca desse outro. 

Contudo, a inclusão, muitas vezes, tem seu sentido distorcido por vários 

segmentos da sociedade. É um movimento mundial de luta das pessoas com 

deficiência juntamente a seus familiares na busca pelos seus direitos e lugar perante 

a sociedade. Segundo Sassaki (2010), é um processo que contribui para um novo 

tipo de sociedade através de transformações, nos ambientes físico e na mentalidade 

de todas as pessoas. 
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Já segundo Aranha (2002), inclusão significa afiliação, combinação, 

compreensão, envolvimento, continência, circunvizinhança, ou seja, inclusão 

significa convidar aqueles que (de alguma forma) tem esperado para entrar e pedir-

lhes para ajudar a desenhar novos sistemas que encorajem todas as pessoas a 

participar da completude de suas capacidades como companheiros e como 

membros, ou seja, incluir aquele que, de alguma forma, teve seus direitos perdidos 

ou por algum motivo não os exercem. 

No entanto, todo esse processo de inclusão é oriundo de um processo 

chamado de exclusão que se origina de décadas passadas. Segregação que limita 

ou impede condições de participação da pessoa com deficiência na sociedade 

(Aranha, 1995). Caridade, pois a ideia de que o indivíduo com deficiência é 

incapacitado, inválido e sem chances de avanços levou a sociedade a manter um 

caráter assistencialista e comiserativo para com essas pessoas (ARANHA, 200). 

A deficiência foi atribuída ora a desígnios divinos, ora á possessão pelo 
demônio. Por uma razão ou por outra, a atitude principal da sociedade com 
relação ao deficiente era de intolerância e punição, representada por ações 
de aprisionamento, tortura, açoites e outros castigos severos (ARANHA, 
1995, p. 65). 
 

Conforme Corrêa (2005), ainda na Idade Média, as atitudes para com as 

pessoas com deficiência tinham um caráter extremamente ambíguo, pois os sujeitos 

com deficiência vivenciavam momentos de proteção-segregação/caridade-castigo. 

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que a sociedade garantia a eles abrigo, 

alimento e proteção, estas pessoas eram confinadas com a justificativa de que sua 

exclusão estava salvando a sua alma do demônio e, consequentemente, livrando a 

sociedade das suas condutas antissociais. 

Todavia, como resultado desse trajeto que contempla anos de segregação e 

preconceitos sofridos, muitos indivíduos com deficiência desenvolveram uma crença 

de que a situação na qual se encontram deve ser aceita e que o seu papel na 

sociedade passa ao largo de uma participação efetiva na vida social. Outro aspecto 

que chama a atenção é como o conceito de deficiência institui a ideia de 

incapacidade. A pessoa com deficiência sempre foi classificada como um ser 

incapaz. Quando deixou de ser vista como endemoniada, passou a ser considerada 

como uma doente, o que não mudou em nada o seu status de incapacidade 

(CAMPOS, 2008). 
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Assim, Corrêa (2005), salienta que: Grande parte da segregação sofrida pelas 

pessoas com deficiência no passado se dava por que a grande maioria da 

população não tinha acesso às informações e as novas percepções acerca da 

deficiência. 

Diante disto, pode-se analisar o longo processo em que as pessoas com 

deficiência passaram para serem aceitas perante a sociedade, e que diante das 

lutas conquistadas a sociedade tem o dever de ser inclusiva, onde nenhuma pessoa 

é diferente da outra. Diante desta perspectiva Sassaki (2003), conceitua a inclusão 

como: 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 
as pessoas, ainda são excluídas, e a sociedade buscam, em parceria 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos (SASSAKI, 2003, p. 41). 
 

Contudo, a inclusão das pessoas com deficiência auditiva tem sido um grande 

desafio, mas ainda assim trazendo em seu contexto as vitórias e conquistas que não 

podem ser deixadas de lado. A contratação da pessoa com deficiência auditiva no 

mercado de trabalho, por exemplo, envolve a responsabilidade social apesar de, nos 

dias atuais, as concepções da sociedade tenham mudado, ainda assim existem 

inúmeras empresas que praticam a integração, ao invés da inclusão. Conforme 

Sassaki (2003), a respeito da sociedade que almejamos: 

 
Ela favorece as atitudes de aceitação das diferenças individuais e de 
valorização da diversidade humana e enfatiza a importância de pertencer, 
da cooperação e da contribuição que todas as pessoas podem dar para 
construírem vidas comunitárias mais justas, mais saudáveis e mais 
satisfatórias (SASSAKI,2003, p. 164). 
 

Portanto, por mais que a sociedade esteja lutando para que as pessoas com 

deficiência auditiva usufruam com plena igualdade dos mesmos direitos, ainda 

percebe-se que a maioria das pessoas apresenta a desinformação, sendo assim, 

muitas vezes munidas do preconceito ainda nos dias atuais. 

Uma das implicações educacionais orientadas a partir da Declaração de 

Salamanca refere-se a inclusão na educação. Segundo o documento, “o princípio 

fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender 

juntas, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As 

escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus 
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alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos através de currículo apropriado, 

modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceiras 

com a comunidade. Dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades 

educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar, 

para que se lhes assegure uma educação efetiva. 

Promulgada em 06 de julho de 2015, a Lei 13.146/2015 instituiu a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), procurando adaptar o Ordenamento Jurídico Brasileiro as disposições 

contidas na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova 

York de 2007. A Lei visa assegurar e promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e sua cidadania. 

A Lei Brasileira da Inclusão concebeu novas prioridades e reforçou algumas já 

existentes. Nesse sentido, dispõe o artigo 27º: “A educação constitui direito da 

pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem.” 

A ideia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que 

reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de 

qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como horizonte o cenário ético 

dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se garantir o acesso e a 

participação de todos, a todas as oportunidades, independentemente das 

peculiaridades de cada indivíduo. Mas para que a inclusão se efetue, não basta 

estar garantido na legislação, demanda modificações profundas e importantes no 

sistema de ensino. Essas mudanças deverão levar em conta o contexto 

sócio/econômico, além de serem gradativos, planejadas e contínuas para garantir 

uma educação de ótima qualidade (BUENO, 1998). 

Cabe ressaltar que nesses termos a inclusão é: 

Processo de ajuste mutuo, onde cabe à pessoa com deficiência manifestar-
se com relação a seus desejos e necessidades e à sociedade, a 
implementação dos ajustes e providencias necessárias que a ela 
possibilitem o acesso e a convivência no espaço comum, não segregado 
(ARANHA, 2001, p .19). 
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Kunc (1992, p.2), fala sobre inclusão: "o princípio fundamental da educação 

inclusiva é a valorização da diversidade e da comunidade humana. Quando a 

educação inclusiva é totalmente abraçada, nós abandonamos a ideia de que as 

crianças devem se tornar normais para contribuir para o mundo". 

Contudo, a inclusão depende de mudança de valores da sociedade e a 

vivência de um novo paradigma que não se faz com simples recomendações 

técnicas, como se fossem receitas de bolo, mas com reflexões dos professores, 

direções, pais, alunos e comunidade. Contudo essa questão não é tão simples, pois, 

deve-se levar em conta as diferenças. 

Nos dias atuais a inclusão social e principalmente escolar no ensino regular, 

vem evoluindo, porém, a escola muitas vezes deixa de cumprir o seu papel quanto 

ao aluno, dentre os fatores englobam a qualificação dos professores quanto à 

necessidade dos alunos atendidos. Com a evolução da inclusão dos alunos com 

deficiência auditiva no ensino regular, se tem em vista a qualificação de um 

professor tradutor intérprete de LIBRAS. 

Conforme a Declaração de Salamanca (BRASIL,1994), o conceito de inclusão 

é um grande desafio para a educação, assim, estabelecendo o direito a educação 

para todos e não estabelecendo somente para aqueles que apresentam alguma 

necessidade educacional especial, como pode-se ressalvar o texto abaixo: 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem-dotadas; crianças 
que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou 
nômades; crianças de minoria linguística, étnicas ou culturais e crianças de 
outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas 
(SALAMANCA,1994). 
 

A Declaração de Salamanca trouxe um avanço significativo e importante para 

voltar o olhar às escolas, para que possam atender com qualidade todas as crianças 

sem qualquer tipo de discriminação. Defendendo a ideia de que todos os alunos, 

sempre que possível devem aprender juntos, independentemente de suas 

capacidades. 

Embora decretado nas políticas educacionais do Governo Federal para a 

educação especial, LDB 9.394 de 20 de dezembro de 1996 art. 60, que estabelece 

“como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 

necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino”, ainda existe falta 

de preparo das escolas e até mesmo dos profissionais. Mas, em uma visão de fazer 
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acontecer essa inclusão escolar de pessoas especificamente com surdez na 

educação básica é uma tarefa árdua, lenta e complexa. É importante salientar o 

cuidado e atenção, pois, o tratamento da pessoa com deficiência deve ser igualitário, 

ou seja, igual sem distinção. Todavia, com peculiaridades diferenciadas, é 

necessário que ela se sinta bem e perceba que as possibilidades de ensino são 

enormes para todos, ouvintes ou não. Deste modo, os próprios alunos com 

deficiência auditiva é que levantaram as demandas de um ensino inclusivo. 

Contudo, muitos profissionais devem se perguntar, como atender a pessoa 

com deficiência auditiva na escola, se existe preparação para atendê-los e ainda 

realizar um trabalho efetivamente de qualidade para este aluno e se faltam 

interpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

Portanto, a inclusão de fato foi, é e será um grande avanço, assim como 

suporte de base legal, porém ainda existem desafios na escola como: falta de 

estrutura, falta de profissionais preparados, o preconceito, a falta de preparação dos 

profissionais e colegas para recebê-los. Tal caminho que a escola perpassa de 

promover e assim, instaurar novas ideias e preparação profissional ainda deixa a 

desejar e o aluno com deficiência ainda se sente excluído. 

 

 

2.4.1 As Dificuldades e os Desafios Encontrados pela Pessoa com Deficiência 

Auditiva na Sociedade 

 

Muitas foram as lutas e conquistas da comunidade surda como um todo para 

a consolidação dos direitos da pessoa com deficiência auditiva, que permanecem 

presentes na sociedade lutando nos dias atuais para que lhe sejam garantidos o 

acesso aos serviços públicos e privados e, também, para que sejam reconhecidos 

como um povo com cultura e língua próprias. 

No entanto, com várias conquistas a sociedade ainda deixa a desejar, sendo 

uma sociedade capitalista e contraditória, muitos dos direitos da pessoa com 

deficiência auditiva são desrespeitados em diversos espaços. A falta de 

comunicação da sociedade perante a pessoa com deficiência auditiva é latente nos 

dias atuais, enfrentando vários problemas com relação à falta de comunicação no 

transporte público, escolas, hospitais, comércio e até mesmo no próprio ambiente 

familiar onde a família não compreende a pessoa com deficiência auditiva tornando 
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a comunicação e o próprio contexto familiar um verdadeiro caos, o que se 

caracteriza como falta de acessibilidade. 

A lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 citada anteriormente, 

atribui como responsabilidade do Poder Público o dever de promover a eliminação 

de barreiras na comunicação, a formação de profissionais interpretes de LIBRAS, e 

a garantia ao acesso das informações transmitidas pelos serviços como um todo, 

conforme os artigos a seguir: 

Art. 17. O poder Público promoverá a eliminação de barreiras na 
comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que 
tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização ás pessoas 
com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garanti-
lhes o direito de acesso a informação, a comunicação, ao trabalho, a 
educação, ao transporte, a cultura, ao esporte e ao lazer. 
 
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais 
intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-interpretes, 
para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa com deficiência 
sensorial e com dificuldade de comunicação. 
 
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão 
plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de 
sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso a informação 
as pessoas com deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em 
regulamento. 
 

Diante da Lei acima apresentada pode-se fazer uma reflexão acerca de que 

esses direitos são devidamente cumpridos. Se for o Estado que tem o dever de 

promover a eliminação das barreiras na comunicação e garantir o direito da pessoa 

com deficiência auditiva o acesso às informações, porque nos dias atuais os surdos 

ainda enfrentam tais problemas? 

O Brasil pode ser considerado um dos países mais avançados no que diz 

respeito a legislações para pessoas com algum tipo de deficiência, (física, auditiva, 

visual ou intelectual). 

A Constituição Federal reconheceu os direitos das pessoas com deficiência 

no art.277 que define que haverá legislações atribuídas sobre normas de construção 

dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de 

transporte coletivo a fim de garantir o acesso necessário a adequação às pessoas 

com deficiência. A lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, assegura as pessoas com 

deficiência o pleno exercício de seus direitos no qual consiste em educação, saúde, 

trabalho, lazer, previdência social, amparo a infância e a maternidade, entre outros. 

No entanto, apesar de todas as conquistas e lutas, o Brasil possui uma gama 

de legislações para com os direitos da pessoa com deficiência. Porém, não são 
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devidamente cumpridas onde o Estado e sociedade as façam cumprir as leis de fato. 

Ainda são encontradas diversas barreiras para com a pessoa com deficiência e 

destacando, não somente a auditiva especificamente. 

Conforme Gesser (2009), os sujeitos surdos não são aceitos pela sociedade 

como pessoas diferentes daquelas que tem a audição perfeita, e sim como pessoas 

diferentes que precisam procurar meios de resolver o seu problema: 

As pessoas com deficiência passaram e ainda passam por muitas 

dificuldades de inserção na sociedade. Trata-se de uma luta constante que vai 

evoluindo lentamente ao longo dos tempos (FRANCO, 2007). 

De acordo com Gesser (2009), suas experiências de trabalho são marcadas 

por dificuldades para compreender regras, obrigações e direitos de trabalho, muitas 

vezes sequer conseguem comunicar-se com seus chefes e outros trabalhadores, 

exceto quando algum parceiro ouvinte se dispõe a colaborar. 

O principal problema é a dificuldade humana em aceitar e conviver com as 

diferenças. A surdez é muito mais um problema para o ouvinte do que para o surdo 

(GESSER, 2009). 

“Nas perspectivas das autoras Chaveiro e Barbosa (2005, p. 421),” não 

adaptar às necessidades dos grupos minoritários é um fator de exclusão sócia”. 

Para ressaltar a falta de interação da sociedade, Carvalho destaca que: 

Ter funcionários com conhecimento de Libras é de extrema importância para 
que o surdo se sinta acolhido e possa interagir com a equipe de trabalho. O 
departamento de recursos humanos precisa ser atuante, atento e parceiro 
nessa situação. Na grande maioria das empresas não há se quer um 
funcionário com conhecimento na língua de sinais (2012, s/p). 
 

As empresas estão buscando adaptar-se às necessidades de todos, mas é 

necessário investir para estar preparado a receber as diferenças e ao mesmo tempo 

receptível, pois a maior fonte de conhecimento, integração e desenvolvimento são 

as pessoas. Embora que motivadas por força da lei, a sociedade está ficando mais 

inclusiva e esse processo reflete no mercado de trabalho (BRAGANÇA et al. 2009). 

A dificuldade pode ser temporária ou permanente; ainda assim, a 

acessibilidade deve ser garantida sempre, pois deve permitir ao indivíduo, mesmo 

portador de dificuldade temporária, o amplo acesso aos locais eliminando as 

barreiras a eles impostas, sejam elas arquitetônicas, no transporte ou na 

comunicação (BRAGANÇA et al. 2009). 
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Portanto, o que se pode observar diante deste contexto apresentado é que o 

surdo é sem dúvida, o reflexo de uma realidade onde as relações se estabelecem 

entre poder e domínio, onde a sociedade diante das lutas, das conquistas pelo 

direito da pessoa com deficiência, ainda assim, não consegue ser uma sociedade 

equânime. Sabe-se que todos são diferentes uns dos outros, seja essa diferença 

física, intelectual, racial. Porém, independente às diferenças, todos têm os mesmos 

direitos e deveres como cidadãos. A luta por igualdade para quem tem alguma 

necessidade especial é ainda mais árdua e longa. 

As pessoas com deficiência auditiva, possuem uma cultura que ainda não é 

muito conhecida e, enfrenta desrespeito na sociedade de maioria ouvinte. Segundo 

Barroco (2006), a diversidade cultural é existente na realidade social sendo 

“elemento constitutivo do gênero humano e afirmação de suas peculiaridades 

naturais e socioculturais”. Ainda segundo esta autora: As identidades que unem 

determinados grupos sociais, diferenciando-os de outros não deveriam resultar em 

relações de exclusão, desigualdade, discriminações e preconceitos. Quando isso 

ocorre é porque suas diferenças não são aceitas socialmente e neste caso acaba 

entrando no campo das questões de ordem ética e política, espaço da luta pelo 

reconhecimento do direito à diferença, uma das dimensões dos direitos humanos 

(BARROCO, 2006, p. 1). 

Corroboramos com Edianne Nobre quando nos diz: “Nós que nascemos com 

a habilidade de ouvir temos imensa dificuldade de imaginar o mundo sem seus sons, 

barulhos, rumores. É difícil imaginar acordar no silêncio, comer em silêncio, viver em 

silêncio. Aliás, no mundo contemporâneo, as pessoas odeiam o silêncio. Acordam 

com o despertador do celular tocando uma música estridente, ligam a TV para dirimir 

a sensação de estarem sozinhos, ligam o som do carro, falam alto, mandam áudios 

pelo WhatsApp, tudo para esquecer a possibilidade do silêncio”. A partir dessa visão 

temos a noção das dificuldades e os desafios encontrados pela pessoa com 

deficiência auditiva na sociedade. 

 

2.5 O SERVIÇO SOCIAL DIANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

Lembrando que o Serviço Social é uma profissão de caráter sócio-político, 

crítico, investigativo e interventivo, que se utiliza desse instrumental científico para 

análise no conjunto de desigualdades sociais. De acordo com CFESS (2011), as 
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competências pertinentes a esse profissional permitem realizar uma análise crítica 

da realidade, estruturar seu trabalho e definir as competências e atribuições 

específicas necessárias ao enfrentamento das situações e demandas sociais que se 

apresentam em seu cotidiano. 

Sob essa ótica, tal profissional pode atuar, em diversos espaços, sejam eles 

privados, governamentais e não governamentais, em áreas como: educação, saúde, 

habitação, assistência, reabilitação, previdência social, sistema penitenciário e 

outros segmentos (IAMAMOTO, 2000). 

O reconhecimento da dignidade e dos direitos das minorias sociais travada 

pelo segmento das pessoas com deficiência em nosso país tem norteado os 

direcionamentos que são dados as políticas públicas estruturantes, em especial a 

educação, reconhecendo e legitimando os direitos fundamentais inerentes a todas 

as pessoas. O Serviço Social como profissão socialmente legitimada a intervir junto 

às demandas dos grupos sociais subalternizados, na sua dimensão educativa e 

articuladora de forças sociais, configura-se como a classe profissional com 

competência teórica e prática para atuar junto às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Discorre-se sobre atuação desses profissionais na defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência, especificamente a pessoa com deficiência auditiva. 

Ao refletir a atuação da profissão de Serviço Social diante da pessoa com 

deficiência auditiva, o profissional assistente social deve fomentar o envolvimento da 

pessoa surda e de seus familiares nos conselhos de direitos e de políticas públicas. 

Encaminhar os usuários aos recursos da comunidade, encaminhar e acompanhar as 

pessoas surdas ao mercado de trabalho, realizar acompanhamento individual e 

familiar, entrevista, visita domiciliar, atendimento individual e coletivo, enfim 

colaborar para que esses usuários tenham acesso aos seus direitos através do 

Serviço Social, com isso, contribuir na emancipação da pessoa com deficiência 

auditiva e juntamente contribuir no processo de desenvolvimento social, através de 

ações de defesa de direitos, prevenção, orientação bem como apoio às famílias, 

voltadas a uma efetiva inclusão social, consolidação da cultura da pessoa surda e à 

construção de uma sociedade justa e solidária. A pessoa surda (deficiência auditiva) 

e visando esta deficiência, mas globalizando todas as deficiências no contexto geral, 

possui efetivas condições de desenvolvimento e crescimento social e para tal 
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necessita de atendimento especializado com vistas a habilitá-la e/ou reabilitá-la a 

obtenção de uma vida autônoma e independente. 

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), aproximadamente 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o 

que estipula 5,1% da população do país. Referente a idade, quase 1 milhão são 

crianças e jovens até a idade de 19 anos. Uma das maiores conquistas obtidas pela 

comunidade surda foi referente a aprovação da Lei nº 10.436, que marca não 

apenas o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como língua 

oficial no Brasil, mas também marca o início das conquistas de direitos por parte da 

comunidade surda. Apesar dos avanços, das conquistas, e da trajetória percorrida 

pela pessoa com deficiência auditiva continuam enfrentando barreiras com a 

inclusão e acessibilidade perante a sociedade. 

Uma demanda significante para o Serviço Social, os surdos vêm lutando por 

igualdade, lutam por compreensão de seus direitos enquanto cidadãos da 

sociedade. É necessário entender que o surdo é sim uma pessoa que se comunica 

de forma diferente e que tem uma expressão e cultura própria. E para essa 

construção é necessário que se faça uma reflexão sobre a Pessoa com Deficiência 

Auditiva perante a sociedade. 

Fazer compras, ir a uma consulta médica, acompanhar o desenvolvimento do 

filho na escola, realizar uma operação bancária são tarefas comuns e fáceis para a 

maioria da população. Para os surdos se trata de um desafio e tanto, já que são 

poucas as pessoas que conhecem e sabem a Língua Brasileira de Sinais (Libras), e 

que consiga se comunicar com a Pessoa com Deficiência Auditiva. 

Portanto, a dificuldade de comunicação com as pessoas, o preconceito e 

dificuldades de acesso a serviços públicos, e principalmente a necessidade de se 

provar o tempo todo, para si mesmo e para a sociedade, a própria capacidade de 

trabalhar e ser feliz. Esses são alguns desafios enfrentados diários pela pessoa com 

deficiência auditiva e consequentemente outras deficiências. 

Com tudo, é importante salientar que a profissão de Serviço Social 

desenvolve atividades socioeducativas e culturais, assim, visando à inclusão social 

das pessoas com deficiência juntamente aos seus familiares e sobre os direitos que 

as mesmas portam como qualquer cidadão. As pessoas com deficiência auditiva 

também são detentoras de direitos, através das leis que se constroem as políticas 

sociais. 
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As políticas sociais surgiram atreladas ao desenvolvimento da sociedade 
burguesa, “evidentemente que não desde os seus primórdios, mas quando 
se tem um reconhecimento da questão social inerente às relações sociais 
nesse modo de produção, ao momento em que os trabalhadores assumem 
um papel político a até revolucionário” (BEHRING, 2006, p.24). 
 

Ao se refletir acerca do tema direitos, a Constituição da República Federativa 

do Brasil (BRASIL, 1988), veio assegurar a toda população brasileira, direitos e 

garantias fundamentais para se viver em sociedade, dando subsídio para que 

fossem promulgadas leis que protegessem diversos segmentos como criança, idoso, 

pessoa com deficiência, etc. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e no seu 

artigo 3º destaca os seus objetivos fundamentais de promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. O artigo 5º se relaciona aos direitos e garantias fundamentais: todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a 

inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, à igualdade e a propriedade (BRASIL, 

1988). 

O Estado através de sua carta magna, assegura às pessoas com deficiência 

à igualdade de direitos, assim lhes garantindo o direito à cidadania. Diante deste 

pressuposto, uma sociedade que vise à democracia trata seu cidadão com 

legitimidade e igualdade, com isso, visando o seu desenvolvimento pleno. 

A cidadania é construída para além das leis preconizadas, assim, sendo uma 

palavra muito utilizada nos dias atuais. No entanto, por vezes chega a ser 

banalizadas. 

 
A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e 
direitos dos seres humanos não são dados. É um construído de convivência 
coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço 
público que permite a construção de mundo comum através do processo de 
acessão dos direitos humanos (ARENDT, 200, p. 35). 
 

Contudo, o conceito de cidadania é uma condição que não envolve somente 

os direitos, mas também constituídos de deveres, obtêm obrigações enquanto 

membro perante a sociedade. Mas cabe salientar que quando se fala em inclusão, 

algumas coisas não são lembradas, como por exemplo, ter conhecimento que a 

inclusão requer valorização e consequentemente respeito. 

A profissão de Serviço Social junto com o profissional, atua nos direitos 

sociais da pessoa com deficiência e não somente para com as pessoas com 

deficiência. Os direitos sociais são aqueles que visam garantir aos indivíduos o 
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exercício e usufruto de direitos fundamentais, em condições de igualdade, para que 

tenham uma vida digna, por meio da proteção e garantias dadas pelo Estado 

Democrático de Direito. Tais direitos sociais foram conquistados, principalmente ao 

longo dos séculos, sendo a maioria deles no século XX diante da pressão de 

movimentos sociais e de trabalhadores. Se caracterizam por serem direitos 

fundamentais e necessariamente sujeitos à observância do Estado. 

Diante disto, o profissional, Assistente Social deve lutar pela inclusão da 

pessoa com deficiência, o que significa torná-las participantes da vida social, 

econômica e política lhes assegurando o respeito e a dignidade perante a 

sociedade. 

A inclusão social propriamente dita nesse sentido é: 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 
as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos (SASSAKI, 1997, apud SASSAKI, 2006). 
 

Portanto, o Serviço Social enquanto profissão busca ser um profissional 

propositivo que não busque apenas um lado, mas lutar para que os dois lados e 

quantos lados houver haja a busca e não somente a quantitativa em si, mas também 

a busca pelo conhecimento e com isso se preparado para a sua prática profissional. 

Precisa se preparar para a interlocução com esses sujeitos, conhecer suas 
representações, seus sistemas e valores, suas noções e práticas, os quais 
são, de certa forma, instrumentadores e orientadores de suas percepções e 
da elaboração de suas respostas (BAPTISTA, 2000, p.34). 
 

Para tanto, o assistente social diante do atuar da profissão perante as 

pessoas com deficiência auditiva sujeitos sociais que muitas vezes são desprovidos 

das oportunidades, com dificuldades de expressar seus sentimentos, dificuldade de 

compreensão, são sujeitos sociais com cultura própria e necessitam de profissionais 

que possam perceber tais dificuldades possibilitando o acesso à cidadania, aos seus 

direitos sociais. O/a surdo/a muitas vezes sofre com o preconceito na família e na 

sociedade em geral, assim dificultando na interação social e acessos de 

conhecimentos. Ou seja, não somente nós enquanto profissionais temos que ter 

esta visão, mas a sociedade em si, que a pessoa com deficiência tem que ser 

reconhecida como um ser ao todo, e não apenas por suas limitações. 

Para que haja realmente a inclusão da pessoa com deficiência perante a 
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sociedade é necessário que se tenha o respeito e a consciência que todos são 

iguais e lutar por esses direitos. 

Processo de ajuste mútuo, onde cabe à pessoa com deficiência manifestar-
se com relação a seus desejos e necessidades e à sociedade, a 
implementação dos ajustes e providencias necessárias que a ela 
possibilitem o acesso a e convivência no espaço comum, não segregado 
(ARANHA, 2001, p.19). 
 

Ressalta-se que o Serviço Social luta para que de fato a inclusão aconteça, 

mas que também depende de mudança de valores da sociedade e a vivência de um 

novo paradigma que não se faz com simples recomendações técnicas, como se 

fossem receitas de bolo, mas com reflexões dos professores, direções, pais, alunos 

e comunidade. Contudo essa questão não é tão simples, pois, deve-se levar em 

conta as diferenças. 

A ideia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que 

reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de 

qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como horizonte o cenário ético 

dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se garantir o acesso e a 

participação de todos, a todas as oportunidades, independentemente das 

peculiaridades de cada indivíduo. Porém, para que a inclusão se efetue, não basta 

estar garantido na legislação, mas demanda modificações profundas e importantes 

no sistema de ensino. Essas mudanças deverão levar em conta o contexto 

socioeconômico, além de serem gradativos, planejadas e contínuas para garantir 

uma educação de ótima qualidade (BUENO, 1998). 

Dessa histórica jornada percorrida pelas Pessoas com Deficiência pode-se 

observar o lento processo a que se submeteram em busca do respeito e igualdade, 

pela efetividade da inclusão social. Portanto, das árduas lutas pelo direito a serem 

consideradas ao menos “pessoas humanas” detentoras de direitos dignas de vida, 

hoje já se pode lançar um olhar otimista sobre um futuro. É bem verdade que muitos 

obstáculos ainda deverão ser ultrapassados, mas não seria a nata tendência 

humana em ultrapassar obstáculos que sempre deu sentido à vida do homem? Os 

projetos desenvolvidos pelas profissionais procuram diminuir as situações de 

vulnerabilidades sociais, as fragilidades nos vínculos afetivos e potencializar a 

construção de uma rede de apoio social e de inclusão. 

Propõe-se ao Serviço Social, novos desafios, visto que ainda há muito a ser 

explorado e discutido para a construção de intervenções técnicas na realidade da 
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população surda de forma criativa e efetiva. Nesse sentido, destaca-se a dívida 

histórica para com os surdos, conforme as opressões que esse grupo de pessoas 

vivenciou durante séculos. Essa dívida social histórica, infelizmente, ainda é muito 

questionada na tentativa de se retirar a responsabilidade da sociedade ouvinte e do 

governo. É importante que a categoria dos assistentes sociais tome consciência 

dessa questão como contexto político para aperfeiçoamento de análise crítica dos 

profissionais, bem como da importância de trabalhar pelo reconhecimento dos 

direitos sociais e de cidadania dos surdos, pelo Estado e pela sociedade, 

participando da luta dessa minoria em prol da visibilidade da multiculturalidade da 

comunidade surda. 

 

 

CAPÍTULO III: O SERVIÇO SOCIAL E AS INSTITUIÇÕES QUE FORMAM O 
TERCEIRO SETOR: DILEMAS NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Neste capítulo apresentar-se-á um dos espaços socio/ocupacionais do 

Serviço Social: O Terceiro Setor, reportando a sua terminologia e história, bem como 

a atuação do profissional assistente social neste contexto. Enfatizando, os desafios 

e contradições contemporâneos acerca do Terceiro Setor. Destacando e 

contextualizando o que é uma instituição social, associando ao Terceiro Setor, que é 

um mecanismo de proteção da sociedade, é o conjunto de regras e procedimentos 

padronizados socialmente reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade, cuja 

importância estratégica é manter a organização do grupo e satisfazer as 

necessidades dos indivíduos que dele participam. 

 

3.1 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DAS ONGS NO BRASIL 

 

A expressão ONG (Organização Não-Governamental), segundo Landim 

(1993), e Gohn (2000), foi criada pela Organização das Nações Unidas – ONU, na 

década de 1940, para designar entidades não-oficiais que recebiam ajuda financeira 

de órgãos públicos para executar projetos de interesse social, dentro de uma 

filosofia de trabalho denominada desenvolvimento de comunidade. Essa perspectiva 

de desenvolvimento de comunidade surge na América Latina como parte de uma 



71 

estratégia mais ampla do sistema capitalista, que buscava a superação da pobreza, 

do atraso e subdesenvolvimento do chamado “Terceiro Mundo”. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais – 

ABONG, fundada em 1991, apresenta no art. 2° do seu estatuto a seguinte definição 

para as ONGs: 

[...] são consideradas Organizações Não-Governamentais – ONGs, as 
entidades que, juridicamente constituídas sob a forma de fundação, 
associação e sociedade civil, todas sem fins lucrativos, notadamente 
autônomas e pluralistas, tenham compromisso com a construção de uma 
sociedade democrática, participativa e com o fortalecimento dos 
movimentos sociais de caráter democrático, condições estas, atestadas 
pelas suas trajetórias institucionais e pelos termos dos seus estatutos 
(Acesso em 29/09/2018). 
 

No Brasil, as ONGs são um fenômeno mais recente, “nascem calcadas no 

modelo norte-americano e dentro de circuitos de cooperação global” (NAVES, 2005, 

p. 570). Embora as entidades assistenciais ou filantrópicas presentes entre os anos 

de 1960 e 1970 não se autodenominassem ONGs, Landim (1993), afirma que 

muitas delas foram se autodenominando organização não-governamental a partir da 

década seguinte. Conforme a autora, ainda que o termo ONG tenha se popularizado 

entre as próprias organizações nos anos de 1980, muitas ONGs brasileiras já 

existiam nas décadas de 1960 e 1970. Elas apenas não tinham um nome que as 

reconhecesse conjuntamente, o que faz com que autores como Gohn (2000), 

afirmem que asONGs brasileiras só nascem nos anos de 1980. Quando, de fato, o 

que ocorre nesse período é a adoção do termo que lhes conferem uma identidade. 

O surgimento das ONGs no Brasil pode ser remetido ao período da Ditadura 

Militar. O desmantelamento das instituições políticas clássicas, como os partidos, os 

sindicatos, os diretórios acadêmicos de estudantes, as entidades de bairro, assim 

como a interrupção abrupta de experiências educacionais e culturais junto às 

comunidades tradicionais e populares, criaram um vazio político/institucional no 

campo das esquerdas no país. Este espaço, por sua vez, vai ser ocupado 

paulatinamente e de forma semi-clandestina por grupos de base, pouco 

estruturados, quase sempre de caráter político-religioso, que surgem nas periferias 

das cidades e no campo como canais de demandas das classes populares. 

Estes grupos vão se constituir, num primeiro momento, tendo como foco as 

reivindicações dos trabalhadores no polo da produção (salários, participação na 

produtividade, previdência social, etc.) e no polo do consumo de bens 

coletivos(saúde, transporte, saneamento básico, à educação, etc.).Num segundo 



72 

momento, no entanto, estes focos se diversificam, passando a abranger outras 

dimensões da vida social que não cabem dentro da polaridade capital/trabalho. 

Surgem, assim, as novas questões sociais, definidas a partir do gênero, numa 

sociedade onde a mentalidade machista atravessa as instituições de direita e de 

esquerda indistintamente; do étnico, num contexto velado de discriminação contra o 

negro e de invisibilidade do indígena; da livre opção sexual, num momento em que a 

associação do homossexualismo à AIDS repõe a sexualidade no campo da 

natureza; da ecologia, numa situação de ameaça global à própria espécie e ao 

planeta, apontando para os limites dos modelos econômicos e políticos vigentes etc. 

Os novos movimentos sindicais e de bairro, assim como os movimentos que 

se organizam a partir das novas questões sociais, vão demandar o apoio e a 

assessoria de intelectuais recrutados das classes médias e dos quadros das igrejas 

cristãs e dos partidos de esquerda que escaparam do exílio. Esta associação da 

intelectualidade com a militância vai se concretizar nos centros de educação e 

conscientização e nos institutos de estudos e pesquisa que estão na origem das 

ONGs no país. Caberá a estas instituições de caráter privado, ques e situam 

especialmente no âmbito educacional(assessoria e formação política) e do direito 

(defasados Direitos Humanos), colaborar na formulação das reivindicações dos 

movimentos sociais face ao Estado e buscar estratégias que assegurem a 

legitimidade e disseminação de um projeto político contra hegemônico ao que fora 

imposto pela força do golpe militar. Pode-se, portanto, traçar uma linha de 

continuidade entre estes centros e institutos que exerciam sua ação na semi-

clandestinidade e as ONGs que ganham a cena política nos anos de 1980 e 1990. 

Mesmo porque, muitos deles, neste período, passam a se autodenominar como 

ONGs, redefinindo sua identidade no novo contexto de abertura democrática. 

O crescimento e diversificação das ONGs nos anos de 1990 são 

indissociáveis do contexto econômico, social e político desta década. Em termos 

econômicos, observa-se um aprofundamento da crise de crescimento do país, 

produzida pelo aumento da dívida interna e externa e por um certo esgotamento da 

possibilidade de se manter a acumulação capitalista a partir do modelo baseado na 

produção e exportação de bens. Impõe-se, neste período, a hegemonia do capital 

financeiro de caráter internacional, que vai se sobrepor à autonomia e soberania dos 

Estados nacionais periféricos, criando uma nova ordem internacional. Estes perdem 

sua capacidade de investimento interno, pressionados pelos sucessivos acordos 
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firmados com o FMI, que impõem cada vez mais restrições ao crescimento e 

desenvolvimento nacionais. 

Em termos sociais, verifica-se uma privatização dos serviços e órgãos 

públicos mediadores das políticas sociais. Na esteira das privatizações das 

empresas estatais, um dos pilares do desenvolvimento capitalista dos anos de 1970 

e1980 no país, assiste-se ao repasse para a iniciativa privada de serviços de saúde, 

educação, alimentação, transporte etc. que eram até então vistos como dever do 

Estado e direito dos cidadãos. Legitimados pela ideologia neoliberal, os governos 

democráticos dos anos90 promovem uma extensa reforma do Estado em favor do 

capital privado, concedendo-lhe uma fatia significativa de suas atribuições de modo 

a alargar o campo de atuação do mercado. Pode-se falar então, de uma colonização 

do social pelo mercado que acaba monetizando serviços e instituições públicas. Ou 

seja, a lógica capitalista de expansão de mercado se exclusão de pessoas adentra 

as entranhas dos Estados, transformando bens e serviços públicos em mercadorias. 

Naturaliza-se a visão de que todos têm que pagar pelos bens e serviços sociais 

contra um dos princípios basilares da revolução burguesa, sobre os quais se 

fundaram as democracias ocidentais: a fraternidade. Quanto à política, o contexto de 

globalização financeira retira dos Estados nacionais a função fundamental de 

proposição de um projeto político dedesenvolvimento autônomo. O realismo político 

se impõe como uma “lei natural”, negando à população o direito de sonhar. As 

utopias são identificadas com os derrotados através de um mecanismo ideológico 

que associa com o socialismo real todas e quaisquer propostas alternativas ao 

capitalismo dominante. Os próprios modelos social-democratas são 

responsabilizados pelas crises econômicas que afetam os países desenvolvidos nos 

anos de 1990. A inviabilidade do estado de bem-estar social se torna uma crença 

que não deixa esperança para milhões de “excluídos”. 

Sem um projeto político de inclusão social, aos governos democráticos do 

Terceiro Mundo coube promover as reformas do Estado através de uma 

desregulamentação que retira direitos sociais dos trabalhadores em favor de uma 

maior acumulação do capital financeiro. A ameaça real, criada e manipulada pelos 

grandes organismos financeiros internacionais, do desemprego e do confisco dos 

salários dos trabalhadores através da inflação faz com que a população apoie e 

legitime, através do voto, governos nacionais que, para fazer o jogo do sistema 

financeiro internacional, promovem políticas antipopulares de restrição de direitos 
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sociais.Ao entrar no mercado de serviços, as ONGs também são pressionadas a se 

tornarem autossustentáveis. A lógica que informa as suas ações neste novo 

contexto muda. Os valores políticos que estiveram associados à militância de 

esquerda, que esteve à frente das primeiras ONGs, parecem dar lugar aos 

interesses voltados para ações que visem resultados que possam ser medidos e 

avaliados por parâmetros estabelecidos dentro do modelo de “projetos sociais”. Uma 

vez no mercado, as próprias ONGs criam demandas e buscam ampliar o seu leque 

de parcerias tanto na direção dos organismos governamentais e internacionais 

quanto do setor privado. De forma que sua atuação não só vai redefinir 

significativamente a forma de repasses públicos para o setor social, mas elas 

mesmas acabam estabelecendo um novo modelo de relações entre o Estado e a 

sociedade civil. Noutras palavras, enquanto mediadoras do público e parceiras do 

Estado, as ONGs não são meras executoras de ações sociais. 

 

3.2 O TERCEIRO SETOR ENQUANTO ESPAÇO SÓCIO OCUPACIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

As instituições são, portanto, conservadoras por essência, quer seja família, 

escola, governo, polícia ou qualquer outra, elas agem fazendo força contra as 

mudanças, pela manutenção da ordem. A palavra instituição poder ser usada como 

sinônimo de fundação, organização ou entidade, dependendo do contexto. A 

instituição, no entanto, não é necessariamente um lugar físico. As normas de 

conduta, os preceitos e os costumes que regem uma sociedade também são 

consideradas instituições. Neste sentido, instituições (no plural) são, para além de 

uma estrutura de ordem social que rege o funcionamento de uma sociedade, leis 

fundamentais por que se rege um país. Segundo Souza (1995, p.44) “As instituições 

que se representam como conjunto articulado de saberes (normas, valores, 

ideologias) e práticas internalizadas na consciência comum de alguns agentes 

sociais e que são produzidos a partir das relações que se estabelecem entre os 

homens na produção da existência material”. As entidades da Sociedade Civil são, 

portanto, importantes atores da Rede Sócio-assistencial do SUAS, que possuem, em 

muitos casos, expertise no atendimento a públicos específicos, como o caso das 

pessoas com deficiência. Diante do que foi apresentado, discutiremos sobre as 

instituições que formam o Terceiro Setor. 
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A terminologia “Terceiro Setor” é de origem norte-americana, surgindo com a 

finalidade de conceito consolidado nos Estados Unidos no ano de 1978, tendo como 

mentor John D. Rockefeller III. Já no Brasil, a terminologia se inicia através da 

Fundação Roberto Marinho, assim sendo apresentada ao mundo por meio de 

empresas. Ao dar ênfase à data de origem do uso da terminologia Terceira Setor 

faz-se necessário a indagação que reporta a quando surgiu um novo setor. 

Conforme Montaño destaca sobre o surgimento do Terceiro Setor: 

Surgiu na década de 80, numa construção teórica, com a preocupação de 
certos intelectuais ligados a instituições do capital por superar a eventual 
dicotomia público/privado? Teria data anterior, nas décadas de 60 e 70, com 
o auge dos chamados “novos movimentos sociais” e das “organizações não-
governamentais”. Seria uma categoria vinculada às instituições de 
beneficência, caridade e filantropia, dos séculos XV A XIX (ou no Brasil, 
com as Santas Casas de Misericórdia, Cruz Vermelha etc.). Sua existência 
data da própria formação da sociedade, conforme os contratualistas 
analisam (MONTAÑO, 2007, p. 55). 

 
 

Segundo Montaño (2007), afirma que a “perspectiva hegemônica, em clara 

inspiração pluralista, estruturalista ou neopositivista, isola os supostos setores um 

dos outros e concentra-se em estudar (de forma desarticulada da totalidade social) o 

que constitui o chamado ‘terceiro setor’”. Sendo assim, denominadas Organizações 

não Governamentais (ONGS), Organizações sem Fins Lucrativos (OSFL), 

Organização da Sociedade Civil (OSC), entidades de direito privado etc.“Como se o 

‘politico’ pertencesse a esfera estatal, o ‘econômico’ ao âmbito do mercado e o 

‘social’ remetesse apenas a sociedade civil, num conceito reducionista” (MONTAÑO, 

2007, p.53). 

Partindo do ponto de vista social, com o pressuposto que é o Estado que 

deve assegurar os direitos dos cidadãos classe trabalhadora, carrega a ideologia 

que a sociedade civil é responsável pela questão social, assim surgindo os 

enxugamentos de gastos e a privatização. Contudo, na perspectiva Montaño aponta 

que: 

Por outro lado, para cobrir os vácuos que, na previdência e serviços sociais 
deixa este novo Estado minimizado, as respostas a “questão social” são 
privatizadas e transferidas a sociedade civil (empresarial- se lucrativas- ou 
não- se deficitárias), que vende ou fornece gratuitamente os serviços sociais 
(MONTAÑO, 1999, p. 65). 
 

Mediante a tal perspectiva se aponta um surgimento de uma nova “questão 

social” o que supostamente se refletiria em uma nova forma de responder à questão. 

No entanto, a questão social “que expressa a contradição capital versus trabalho, as 
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lutas de classes, a desigual participação na distribuição de riqueza social” 

(MONTAÑO,2007, p. 187). Segundo Alencar (2009), expresse a seguinte afirmativa: 

Nesse ponto, aponta-se a transferência dos serviços sociais para a 
sociedade civil, sob o discurso ideológico da “autonomia”, “solidariedade”, 
“parceria” e “democracia”, enquanto elemento que aglutinam sujeitos 
diferenciados. No entanto, vem se operando a despolitização das demandas 
sociais, ao mesmo tempo em que desresponsabiliza o Estado e 
responsabiliza os sujeitos sociais pelas respostas as suas necessidades.[...] 
Nesse contexto, observa-se um profundo deslocamento quanto aos direitos 
sociais agora transmutados em “direito moral”, sob os princípios abstratos 
da “ajuda mútua” e “solidariedade” (ALENCAR,2009, p. 455-456). 
 

Para Falconer (1999), o Terceiro Setor propagou-se devido a esta lacuna 

deixada pelo poder público, onde entidades e associações privadas surgem com o 

objetivo de renovação do espaço público, de resgate à cidadania e, até certo ponto, 

amenização das situações de miséria e pobreza. 

Nesta perspectiva, referente à materialização das políticas sociais, as quais 

se implementam para responder as expressões da questão social nesse novo 

contexto “a retração do Estado quanto a responsabilidade no enfrentamento da 

questão social mediante a transferência de responsabilidade do Estado para o 

terceiro setor, identificado erroneamente como sociedade civil, altera 

substantivamente a orientação e a funcionalidade das políticas sociais” (ALENCAR, 

2009, p. 458).Para Montaño (2007), o “ Estado fornece a essas organizações crédito 

fácil, isenção fiscal, facilidades legais, destina recursos financeiros, materiais e 

humanos”. 

Portanto, embora as instituições do terceiro setor desenvolvam políticas 

sociais, a promoção das mesmas possui a tendência de multifragmentar o trato da 

“questão social”, porque além da sua setorização genética, elas são também 

fragmentadas, dada a pequena área de abrangência das organizações deste setor 

em microespaços (MONTAÑO, 1997). 

O assistente social presta um trabalho fundamental para o Terceiro Setor, 

além de colaborar para o desenvolvimento de atividades de outros setores. Ele é 

responsável por defender e formular as políticas públicas e programas sociais do 

terceiro setor e atua na Política de Assistência Social, formulando ações que 

promovam a educação, o trabalho, defendam a criança e o adolescente, além de 

empresas, entidades assistenciais e ONGs. 

Esse profissional deve compreender os problemas e as relações sociais, o 

contexto político e socioeconômico na busca de qualidade para os serviços 
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prestados ao terceiro setor. O assistente social conhece o terceiro setor e as 

instituições que o compõem, o ambiente interno e externo das instituições, além de 

entender todo o contexto brasileiro social, as políticas sociais e as relações com 

outros órgãos. 

Contudo, pode-se dizer que o terceiro setor tem suas ações voltadas as 

necessidades mais urgentes da sociedade, voltado para a construção de valores e 

emancipação dos sujeitos sociais, enquanto o Estado deixa-a as políticas sociais a 

mercê, o terceiro setor se volta mesmo que com dificuldades para a construção de 

tais direitos. 

Conforme Iamamoto (2009), ressalta-se que o profissional assistente social 

exerce suas ações socioeducativas, assim viabilizando e garantindo o acesso aos 

direitos, bem como os meios para executá-los. 

[...] contribuindo para que necessidades e interesses dos sujeitos sociais 
adquiram visibilidade na cena pública e possam ser reconhecidos, 
estimulando a organização dos diferentes segmentos dos trabalhadores na 
defesa e ampliação dos seus direitos, especialmente os direitos sociais 
(IAMAMOTO, 2009, p. 06). 
 

Nesse contexto de contradições, do profissional de Serviço Social deve 

buscar por meio da qualificação, do conhecimento e análise crítica da realidade 

estratégias que o(a) possibilite enfrentar o projeto neoliberal, a fim de legitimar-se 

mediante a tendência devastadora da “área social” “nisso estão jogadas todas as 

cartas, para a profissão e para os setores subalternos da sociedade”(MONTAÑO, 

1999, p. 75). 

Segundo Costa (2005), salienta algumas atribuições do profissional assistente 

social no âmbito do Terceiro Setor: 

Implantar, no âmbito institucional, a Política de Assistência Social, conforme 
as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/93) e Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS/04), de acordo com a área e o segmento 
atendido pela instituição; 
Subsidiar e auxiliar a administração da instituição na elaboração, execução 
e avaliação do Plano Gestor Institucional, tendo como referência o processo 
do planejamento estratégico para organizações do Terceiro Setor; 
Desenvolver pesquisas junto aos usuários da instituição, definindo o perfil 
social desta população, obtendo dados para a implantação de projetos 
sociais, interdisciplinares; 
Identificar, continuamente, necessidades individuais e coletivas, 
apresentadas pelos segmentos que integram a instituição, na perspectiva do 
atendimento social e da garantia de seus direitos, implantando e 
administrando benefícios sociais; 
Realizar seleção socioeconômica, quando for o caso, de usuários para as 
vagas disponíveis, a partir de critérios pré-estabelecidos, sem perder de 
vista o atendimento integral e de qualidade social; e nem o direito de acesso 
universal ao atendimento; 
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Estender o atendimento social às famílias dos usuários da instituição, com 
projetos específicos e formulados a partir de diagnósticos preliminares; 
Intensificar a relação instituição / família, objetivando uma ação integrada de 
parceria na busca de soluções dos problemas que se apresentarem; 
Fornecer orientação social e fazer encaminhamentos da população usuária 
aos recursos da comunidade, integrando e utilizando-se da rede de serviços 
socioassistenciais; 
Participar, coordenar e assessorar estudos e discussões de casos com a 
equipe técnica, relacionados à política de atendimento institucional e nos 
assuntos concernentes à política de Assistência Social; 
Realizar perícia, laudos e pareceres técnicos relacionados à matéria 
específica da Assistência Social, no âmbito da instituição, quando solicitado; 
 

Diante disto, destacando e trabalhando o empoderamento dos sujeitos sociais 

inseridos neste contexto, ao qual é indispensável para o fortalecimento do mesmo e 

demanda um amplo conjunto de habilidades do profissional assistente social. 

É neste viés que o assistente social deve inserir-se. O Terceiro Setor para o 
assistente social é um espaço profissional que deve ser ocupado com 
criatividade e competência técnica, teórica e política. Estes são os 
pressupostos que devem reger a ação profissional nestas instituições. 
Devem não apenas ser um executor de programas ou projetos, mas um 
planejador e propositor de políticas públicas que possam vir ao encontro dos 
interesses da maioria da população (RONCONI;WIECZINSKY, 2010, p. 6). 
 

Portanto, nesta conjuntura destaca-se que a atuação do profissional 

assistente social, busca soluções práticas e mais consistentes visando o 

empoderamento dos sujeitos sociais mantendo com os mesmos e obtendo 

acompanhamento sistemático quanto à complexidade exige. Segundo Las Casas 

(2001), o objetivo do Terceiro Setor é contribuir para a efetiva conquista e 

manutenção da cidadania dos excluídos. 

Como exemplo, a instituição Associação de Pais e Amigos de Surdos (APAS) 

de Caçador, tem 30 anos de existência e presta serviços não somente para a cidade 

que está locada, atendendo também a região. Com histórias de superação que 

emocionam, o principal objetivo da instituição é o empoderamento, bem como, 

potencializar e conscientizar as pessoas com deficiência auditiva sobre seus direitos. 

Diante disto, esta consciência possibilitará a aquisição da emancipação individual de 

cada um dos sujeitos sociais atendidos, assim, repassando o suporte necessário no 

convívio em sociedade e na luta pela inclusão sem preconceitos. Assim, ressaltando 

a inclusão ao mercado de trabalho e o desenvolvimento de projetos para a pessoa 

com deficiência auditiva é o foco da instituição nesses 30 anos de trabalho. A APAS 

tem uma importância fundamental para a pessoa com deficiência auditiva, tendo em 

vista que antes da fundação da instituição APAS a pessoa surda era vulnerável, 
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sendo exposta a vários riscos sociais e consequentemente se sentiam perdidos sem 

ter para onde recorrer. 

A maioria não era alfabetizada, pois não se tinha profissional capacitado para 

orientar, motivar, encaminhar, empoderar, fortalecer e propiciar bem como, garantir 

maior autonomia, promoção da qualidade da convivência familiar e comunitária. 

Neste sentido, é também fundamental que as organizações privadas implementem 

estratégias de fortalecimento do trabalho social com a família. Nesse viés, a APAS 

trabalha a inclusão da pessoa com deficiência auditiva no mercado de trabalho, além 

de dar o auxílio necessário a empresa para que ambos tanto a empresa quanto a 

pessoa com deficiência auditiva desenvolvam uma melhor socialização. Destacando, 

que as famílias, muitas vezes desconhecem e não sabem lidar com essa pessoa 

com deficiência. As políticas públicas existem, mas precisam ser mais divulgadas 

para que a pessoa com deficiência tenha mais acesso aos seus direitos.  

Com isso, a APAS realiza atendimento e o acompanhamento 

socioassistencial das pessoas com deficiência é uma realidade nas entidades 

privadas, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social– SUAS; Contribuir para 

que a sociedade tenha maior conhecimento dos direitos sociais das pessoas com 

deficiência auditiva; Conhecer a realidade social através de visitas domiciliares; 

Identificar sua realidade social em seu contexto social; Orientar as pessoas com 

deficiência auditiva bem como seus familiares para que tenham acesso a seus 

direitos; Encaminhar e possibilitar acessos de oportunidades pra melhoria de 

condições de vida. Assim, a APAS vem lutando e trabalhando para que a inclusão 

social e proteção para famílias e comunidades que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco social e ou pessoal; Facilitando o acesso da população a 

informações fundamentais para que as mesmas possam usufruir de seus direitos e 

prevenções para as necessidades básicas. 

 

3.3 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS ACERCA DO TERCEIRO SETOR NA ÓTICA 

DO SERVIÇO SOCIAL 

 

Ao destacar os desafios enfrentados pela profissão de Serviço Social na 

conjuntura do Terceiro Setor, é reportar aos desafios e limites que o assistente 

social enfrenta diante da sua atuação no Terceiro Setor. 
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Silva (2009), destaca a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993 e toda a 

legislação criada posteriormente a ela, mesmo a que regula a relação das ONGs, 

implantam a concepção de assistência social como direito. Assim, usuários são 

vistos como cidadãos, que requerem do estabelecimento de outro tipo de relação 

além do favor, da caridade e do assistencialismo. Para Semenick e Bamossy (1995), 

as organizações que não visam lucro, em muitos aspectos, enfrentam desafios muito 

maiores do que aquelas organizações de serviços orientadas para o lucro. 

Contudo, o principal desafio para o Terceiro Setor está em obter recursos 

para assim, manter seus projetos sociais frente a esse contexto que visa apenas o 

lucro. Com isso, a verba que muitas vezes é mínima acarreta a limitação das ações 

e projetos para com os sujeitos sociais, tornando-se um desafio constante para com 

o Terceiro Setor. Desafio este, que segundo Kunsch (2003), o sistema de 

organizações torna-se exequível a partir do processo de comunicação que nele 

permeia, possibilitando a realimentação e sobrevivência desse grupo. Estratégias de 

comunicação para o Terceiro Setor possibilitam a busca por um espaço na mente de 

beneficiados, doadores, parceiros, financiadores de projetos e sociedade em geral, 

formando um laço de transparência e confiança. 

No contexto atual, que traz em bojo crises e o capitalismo vigente, o processo 

de privatização e precarização do atendimento às necessidades sociais, é nesses 

extremos em que o assistente social atua principalmente no que se refere ao 

Terceiro Setor. São inúmeros os desafios, mas as lutas são constantes, e enquanto 

profissionais assistentes sociais primarem pela conquista de direito dos sujeitos 

sociais norteados pelo nosso Código de Ética e Projeto ético/político do Serviço 

Social. 

A única forma de enfrentamento a esse crescente processo que ganha 
espaço e aceitação na sociedade é a análise crítica; cabe ao profissional de 
Serviço Social que se coloca como comprometido com a classe 
trabalhadora ser um questionador, buscar com argumentos e ações 
desvendar os reais motivos por trás da noção de responsabilidade social e 
as suas consequências para a população; colaborar, ainda, para um 
processo de desmistificação desse fenômeno, das contradições e 
desigualdades que a ideologia tenta ocultar para reduzir o projeto dominante 
(IAMAMOTO, 2001, p. 120). 
 

Diante disto, considera-se que o Terceiro Setor também é um espaço de 

trabalho, assim como outros, possuindo grandes limites e surgindo possibilidades. 

Por isso, o profissional assistente social acredita no terceiro setor como uma 

maneira de desmitificar uma sociedade pré-moldada é nesse contexto desafiador 
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que o profissional busca o direito e a dignidade do sujeito social frente a realidade 

em que vive. 

O cotidiano é inesgotável. O desafio está aberto para sacudir a 
acomodação, elevar nosso nível teórico e comprometer-nos de maneira 
diferenciada e aberta com os interesses das classes populares nos lugares 
de trabalho, com nossas condições no emprego e no contexto político da 
correlação de forças que nos apresenta (FALEIROS, 1985, p.56). 
 

Vive-se uma tensão entre a defesa de direitos sociais e a mercantilização dos 

atendimentos sociais (IAMAMOTO, 2001).Para Armani (2001), as organizações não 

governamentais têm sido desafiadas a se manterem sustentáveis num contexto de 

crise política, econômica e social. Para o desenvolvimento da missão, visão e 

valores, as entidades precisam contar com pessoas, parcerias com empresas, 

governo, apoio de instituições religiosas e também, gerar renda própria. Contudo, 

Barbosa (2010), confirma ao narrar sobre as dificuldades na legislação que muitas 

vezes não contribui em relação aos critérios de concessões de recursos no que 

tange o gozo de benefícios fiscais. Diante disso, Tachizawa (2014), contribui 

afirmando que as organizações do terceiro setor enfrentam na atualidade como um 

de seus maiores desafios a captação de recursos. Portanto, as organizações se vêm 

diante disto, obrigadas a elaborar formas de estratégia de inovação para obter 

recursos, pois a competitividade aumenta a cada dia e a escassez dos mesmos. 

Contudo, as organizações devem avaliar sua eficácia e eficiência em termo 

do bem social dos sujeitos sociais, e não apenas nos cumprimentos de suas ações e 

lucros. Tenório (2006), considera que para superar os desafios que ameaçam a 

existência e eficiência da organização devem-se criar mecanismos que possibilitem 

melhorar suas ações, objetivos, avaliar sua atuação, aumentar sua visibilidade e 

promover seu produto e serviço. 

Portanto, as parcerias sejam elas pelas empresas, governo ou sociedade são 

de extrema importância para o bom andamento das organizações para assim dar 

continuidade ao terceiro setor. Parcerias que sejam efetivadas e com fins para a 

efetividade as ações do terceiro setor, visando à missão, visão e valores do terceiro 

setor. Conforme, Nanus; Dobbs (2000), abordam que uma organização para 

melhorar o desempenho deve ser estimulada, superando os obstáculos a fim de se 

alcançar o progresso, desenvolvendo o aprendizado e o crescimento. 

Nesse contexto de contradições, o(a) profissional do Serviço Social deve 

buscar por meio da qualificação, do conhecimento e análise crítica da realidade 
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estratégias que o(a) possibilite enfrentar o projeto neoliberal, a fim de legitimar-se 

mediante a tendência devastadora da “área social” “nisso estão jogadas todas as 

cartas, para a profissão e para os setores subalternos da sociedade”(MONTAÑO, 

1999, p. 75). Aqui, é necessário enfatizar a importância do Projeto Ético-político do 

Serviço Social (PEPSS) como baliza de sustentação às ações voltadas para a 

classe menos favorecida. É através do exercício profissional norteado por um projeto 

crítico que o(a) assistente social irá se contrapor a realidade social, analisando e 

reconhecendo os valores que estão voltados para outro projeto de humanidade, 

assim como assegura Guerra ao dizer que: a formulação de um projeto profissional 

crítico à sociedade burguesa é uma demanda dos segmentos da sociedade que 

recebem os serviços prestados pelo assistente social, e não apenas uma condição 

de grupos ou do coletivo profissional(GUERRA, 2007, p. 9). 

Tendo em vista que, embora no cotidiano de trabalho se apresentem 

aspectos que, por vezes, inviabilizam a ação profissional, é a criatividade, o 

compromisso profissional bem como a capacidade de reconhecimento crítico da 

realidade que proporcionará – a partir da autonomia que o profissional dispõe para 

desenvolver e aprofundar o conhecimento na área de intervenção – ações reflexivas 

interventivas, em que o trabalho profissional sai da esfera do pragmatismo e do 

mecanicismo cotidiano para alcançar o nível de práxis, sendo essas ações 

propositivas e indicadoras da transformação social. 

O trabalho do(a) assistente social no terceiro setor envolve, ainda, um 

complexo de questões que não puderam ser aprofundadas nesse estudo, a saber: a 

desprofissionalização do Serviço Social; a perda do espaço privilegiado de atuação 

profissional: o Estado, maior empregador dos(as) assistentes sociais no Brasil; a 

crescente demanda do profissional de Serviço Social pelo terceiro setor; entre 

outras, que podem vir a ser estudadas por outros sujeitos. Porém espera-se ter 

contribuído para a construção do conhecimento nessa área. 

Constata-se que os espaços que se aglutinam no terceiro setor, assim como 

os próprios determinantes que o fazem “surgir”, se apresentem de forma 

contraditória ao Serviço Social, pelos interesses de classe que perpassam o 

surgimento e expansão deste “setor” na sociedade. Contudo, é de suma importância 

que tais espaços sejam ocupados por profissionais que, longe de legitimar a lógica 

burguesa na sociedade, busquem através da efetivação de um projeto profissional 
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crítico responder as sequelas da questão social, por meio de ações que visem à 

emancipação política dos sujeitos. 

 
 
CAPÍTULO IV: ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO ESTÁGIO DE 
SERVIÇO SOCIAL–AAPAS COMO INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE 
ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

4.1 A CONCEPÇÃO DO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

O estágio curricular supervisionado é um componente curricular obrigatório 

que visa à implementação do desempenho profissional do acadêmico-docente por 

meio da experiência e vivência das práticas educativas em campo, propiciando ao 

acadêmico uma aproximação à realidade na qual atuará. O Estágio Supervisionado 

em Serviço Social é essencial para formação do Assistente Social, complementa o 

processo de ensino e aprendizagem, e possibilita que o aluno(a)/estagiário(a) do 

curso de Serviço Social, inserido no Campo de Estágio, vivencie na prática, as 

situações reais do cotidiano do profissional. 

Ao desenvolver sua prática, o profissional do Serviço Social se depara com 

vários desafios e, remetendo ao seu processo de formação, acredita-se ser possível 

reconhecer os fatores implícitos de sua herança sócio histórica, que influenciam 

diretamente no desenvolvimento de sua atuação na atual conjuntura (MARTINELLI, 

2009). Pois é em sua prática que refletirá de forma direta o processo de formação 

profissional, e com isso é no processo de estágio supervisionado que os acadêmicos 

conseguem se inserir na vida dos sujeitos sociais, bem como materializar o que 

aprendem em sala de aula na prática. Assim, rompendo com uma visão 

estigmatizada “na prática a teoria é diferente”. 

Destacando, que é no momento de estágio que o acadêmico passa a ter 

contato real com o campo de atuação do profissional Assistente Social e sua práxis 

seguida pela teoria adquirida em sala de aula, contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento do processo de estágio. 

Buriolla (2001), comenta que a importância do professor, supervisor de campo 

e supervisor acadêmico é ímpar, pois a figura deles contribuirá para “direcionar” um 

novo profissional que, na maioria das vezes, será influenciado pelos mesmos. 

Devido a isto, espera-se que estes profissionais tenham uma postura ética e 
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compromissada com o desenvolvimento e cidadania dos usuários, buscando a 

emancipação dos mesmos e o resgate de sua cidadania enquanto sujeitos, 

rompendo com aquela visão do assistente social burocrático e assistencialista. 

Para tanto, é no momento da prática de estágio que surgem as indagações, 

os questionamentos e as indecisões e é neste momento que o profissional 

assistente social supervisor orienta e guiará o acadêmico em sua intervenção. 

Segundo Oliveira (2004): 

A supervisão no ensino de Serviço Social envolve duas dimensões distintas, 
mas não excludentes de acompanhamento e orientação profissional: uma 
supervisão acadêmica, tida como prática docente e, portanto, sob 
responsabilidade do professor supervisor no contexto do curso, e a 
supervisão de campo, que compreende o acompanhamento das atividades 
práticas do aluno pelo assistente social, no contexto de campo de estágio 
(OLIVEIRA, 2004, p. 68). 
 

Contudo Buriolla (2001), salienta para o fato de que, a supervisão é inerente 

ao exercício profissional, e, enquanto a categoria e os cursos de Serviço Social não 

a considerar significativa, não refletir e a incorporar dentro das preocupações do 

Serviço Social, a própria formação dos profissionais estará “falha e comprometida”. 

Ribeiro (2010) destaca que outra preocupação eminente da formação prática está no 

descompromisso das instituições, ou seja, dos campos de estágio, que não 

oferecem condições mínimas para o estudo da prática profissional, desarticulando, 

na maioria das vezes, o verdadeiro sentido do estágio para a formação profissional, 

causando desestímulo ao discente. 

Conforme Oliveira (2009), é importante ressaltar quatro elementos 

fundamentais para problematizar o estágio supervisionado, sendo eles: a legalidade, 

a legitimidade, os diferentes sujeitos e a construção de uma nova lógica curricular, 

sendo estes também pontos a serem discutidos na pesquisa em ora. Assim, 

conforme destaca Lewgoy (2010), é importante que os alunos conheçam a 

instituição a qual irão realizar seu trabalho, os usuários demandantes dos serviços 

prestados, bem como, conhecer a realidade e entender como funciona o trabalho 

local. 

Para tanto, observa-se a importância do estágio supervisionado ao processo 

de formação do acadêmico, e correlacionar suas relações e seus papéis. Oliveira 

(1989, p.150), salienta que o processo de estágio é um “momento de estudo, 

reflexão do fazer, de pensamento, da prática social, ou seja, uma forma de 
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apropriação de elementos de crítica e descobertas sobre as questões presentes na 

dinâmica da sociedade”. 

Portanto, o estágio contribui acima de tudo para a formação teórica e prática 

do próprio acadêmico, tendo em vista a ampliação e desenvolvimento para uma 

melhor formação acadêmica. Enquanto agente do processo de aprendizagem 

profissional, espera-se que o supervisor de campo seja o “elo privilegiado” entre a 

prática profissional e o processo de ensino acadêmico (OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Iamamoto e Carvalho (2009), a inserção do Serviço Social deve ser 

apreendida dentro dos reais limites em que se encontra circunscrita à prática 

profissional, e não como um mecanismo dos setores que o legitima como estratégia 

do controle social e difusão da ideologia dominante. 

A vinculação da teoria com a prática é resultado de um processo histórico 

profissional, e o estágio é sem dúvidas uma etapa para o encontro entre essas 

subdivisões. Após a realização de algumas etapas do curso de Serviço Social, o 

discente pode visualizar a capacidade de envolvimento entre o conhecimento 

acadêmico e a prática necessária ao cotidiano profissional, dissolvendo muitos 

equívocos atribuídos no senso comum. 

Destaca-se que o processo de estágio na APAS possibilitou e contribuiu para 

o conhecimento da linguagem de sinais LIBRAS, que é o meio de comunicação do 

surdo, pode-se ver esta, como uma das dificuldades encontradas, mas que através 

do estágio foi superada. Visto que para efetivar a comunicação com os usuários da 

instituição é necessário aprender LIBRAS. Um fator que dificulta a compreensão dos 

familiares dos usuários, então surgem os maiores problemas dos surdos, 

expressados na falta de comunicação. O estágio contribuiu também para ampliar os 

conhecimentos de construção de documentos, como relatórios, projetos e planilhas 

de produção. 

De modo geral, o processo de estágio contribui para o entendimento 

conjuntural da profissão do Serviço Social, não só pela confirmação da necessidade 

do enfrentamento da questão social, mas também pela complexidade em lidar com 

diversas demandas no campo de atuação, que é apenas um recorte, uma prévia que 

cada futuro profissional vivenciará. Por isso, o estágio deve estar associado ao 

processo de aprendizagem, somado a resultados enriquecedores a visão do futuro 

assistente social. 

 



86 

4.2 FINALIDADE E ESTRUTURA DA APAS DE CAÇADOR 

 

A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Caçador nasceu por iniciativa 

de membros da sociedade caçadorense, a partir da necessidade em ter uma 

entidade apropriada para atender as necessidades das pessoas surdas em Caçador. 

Até o ano de 1974, esta demanda social era atendida na APAE e por não se 

enquadrar no perfil dos usuários da entidade, tiveram que sair. O atendimento foi 

inicialmente instalado nas dependências da Escola Estadual de Educação Básica 

Paulo Schieffler. 

Nesse período ocorreu um fato que foi fundamental para o início da APAS, 

um jovem surdo chamado Alaor envolveu-se em uma briga de rua e por 

consequência foi a óbito. Esse fato chamou a atenção de familiares de pessoas 

surdas e culminou na mobilização para a criação de uma entidade voltada ao 

atendimento para as pessoas com deficiência auditiva em Caçador. Suas 

idealizadoras foram a professora Maria Margareth Lessing Simonetto e a Senhora 

Dina Emília Mingotti Rigo. Juntou-se a elas o pai de uma surda, senhor Rudi Heller, 

dando início às conversas para a fundação da então denominada APASC. 

O grupo foi para Joaçaba conhecer a Associação de Pais e Amigos de Surdos 

daquele município e conhecer os trâmites para a criação de uma instituição 

semelhante. 

A reunião de fundação da Associação aconteceu na Escola Estadual de 

Educação Básica Paulo Schieffler. Naquela data, ficou acordado que os pais 

pagariam uma mensalidade, o que nunca ocorreu por falta de recursos dos 

familiares. Diante da situação, buscou-se apoio da Administração Pública, foi 

firmado, então, convênio com a Prefeitura de Caçador. O convênio oportunizou a 

contratação de professores e o pagamento de aluguel das salas no Colégio Marcos 

Olsen, do mesmo município. Concomitantemente, receberam o apoio do Lions Clube 

Universidade comprometendo-se em liderar a construção da sede própria da 

Associação. Muitas promoções foram realizadas visando tal objetivo. 

O trabalho em conjunto da Associação, do Poder Público e do Lions Clube 

Universidade culminou com a inauguração da sede em 10 de junho de 1995. Os 

trabalhos na sede própria foram paulatinamente ampliados. Contudo, a APASC teve 

a nomenclatura alterada para APAS assim se regionalizando não atendendo apenas 

a demanda de Caçador, mas a região inscreveu-se em diversos Conselhos 
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Municipais de Políticas com o intuito de ser porta-voz dos interesses e direitos das 

pessoas surdas. 

Outro fato marcante foi a criação do Coral de LIBRAS, as mãos que falam e 

os olhos que ouvem. Sob a perspectiva de unificar a denominação no território 

estadual e nacional, após assembleia foi alterada a dominação para a Associação 

de Pais e Amigos de Surdos APAS de Caçador. 

A APAS possui sede própria localizada na Rua Manoel Francia n. 94, Bairro 

DER- Caçador. A estrutura física apresenta-se insuficiente para a demanda das 

atividades da Instituição, desta forma existe já iniciada a construção da nova sede 

localizada no mesmo endereço. 

 

Recursos Físicos Quantidade 

Recepção 01 

Sala do Assistente Social 01 

Sala do Psicólogo 01 

Banheiros 01 

Cozinha 01 

Sala de Refeição 01 

Sala de Estimulação Essencial 01 

Sala das Oficinas 03 

Sala do Pedagógico 01 

Sala da Direção 01 

Sala do Financeiro 01 

Sala de Recepção 01 

Salas de Audiologia/Fonoterapia 01 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Cargo/Função Vínculo Horas Semanais 

Professora de Educação Física CLT 20 

Secretária CLT 40 

Cozinheira CLT 40 

Assistente Social CLT 20 

Professor Convenio FCEE 40 
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Pedagoga Efetiva FCEE 40 

Coordenadora Pedagógica CLT 20 

Psicólogo CLT 20 

Fonoaudióloga Cedida/Saúde 35 

Diretora CLT 40 

Administrativo Financeiro CLT 40 

FUNCIONAMENTO: 

- A APAS de Caçador, tem seus serviços organizados em regime de semi-internato. 

- As prestações de serviços institucionais ocorrem de segunda a sexta-feira; 

- Seu horário de funcionamento: das 07h30min. As 17h15min. 

- Há o atendimento em dias de sábados e domingos com agendamento prévio, 

conforme projetos e necessidades do grupo de trabalho e dos usuários atendidos.  

 

4.3 PROJETO DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Atualmente na APAS, são desenvolvidos as seguintes atividades, ações, 

programas e projetos, com o objetivo de socialização, estimulo e desenvolvimento 

da pessoa com deficiência auditiva. 

 

Atividade: Estimulação Precoce 

Descrição: Este serviço segue legislação que respalda a atuação do 

professor. No trabalho institucional são identificadas as seguintes atividades 

desenvolvidas pela profissional: 

Atividades desenvolvidas: Estimulação precoce; Estimulo à percepção ao som 

e vibrações; Estímulo às expressões facial e corporal; Introdução a oralização; 

Desenvolvimento da comunicação em libras; Atividades de coordenação ampla e 

fina; Desenvolvimento da atenção, concentração e socialização; Desenvolvimento 

das habilidades cognitivas através do lúdico; Estímulos ao desenvolvimento a uma 

opinião crítica e a representação da ideia. 
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Objetivo Geral: 

Estimular a criança surda a desenvolver habilidades cognitivas, psicomotoras 

e comunicativas, contribuindo pra o desenvolvimento comunicativo, intelectual e 

social da criança surda em seus primeiros anos de vida. 

 

Objetivos Específicos: 

Introduzir a Libras; Estimular a comunicação; Estimular o raciocínio Lógico e 

abstrato; Introduzir valores; Estabelecer rotina; Estimular a percepção espacial e 

temporal; Estimular habilidades psicomotora; Desenvolver a socialização; Estimular 

senso crítico. 

Atividade: Oficina de Recursos Pedagógicos Auriorial 

Descrição: Entende-se que a língua portuguesa é a segunda língua do surdo 

e que apresenta característica auriorial, ou seja, auditiva e oral. E que a LIBRAS, 

primeira língua do surdo, apresenta característica visuespacial, espaço visual. 

Podemos compreender como é complexo o processo de alfabetização do surdo ao 

estar diante de dois códigos linguísticos com regras e características diferentes, e 

ainda diante da necessidade de aprender a representá-las graficamente. Por essa 

razão, justifica-se a importância deste trabalho pedagógico de reabilitação auditiva, o 

surdo por estar desprovido dos estímulos auditivos naturais, ele está também 

desprovido dos estímulos auditivos naturais, ele está também desprovido do 

aprendizado natural ao qual o ouvinte está exposto. 

Este trabalho procura desenvolver no surdo a percepção e compreensão 

sonora orofacial e auditiva. Pistas táteis anestésicas e visuais; Percepção da 

produção de som; Desenvolver atividades baseadas no método fônico; Desenvolver 

atividades orofaciais frente ao espelho; Associar a percepção sonora e escrita e 

vice-versa; Trabalhar de uma forma lúcida; Utilizar-se de jogos e brincadeiras 

relacionadas à leitura e escrita; Atividades descritivas; Trabalho individual e em 

grupo; Trabalho de pesquisa; Relacionar imagens as escritas; Utilizar material 

concreto e recursos tecnológicos. 

 

Objetivo Geral: 

Contribuir para o desenvolvimento comunicativo auriorial estimulando o 

conhecimento da língua portuguesa como segunda língua da pessoa com 

deficiência auditiva, em seus diversos contextos sociais e pedagógicos. 
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Objetivos Específicos: 

Desenvolver a percepção e interpretação do som; Estimular a oralidade; 

Favorecer o desenvolvimento das habilidades leitura e escrita, compreensão de 

conteúdos em LIBRAS e em português através de estímulos auditivo e oral; 

Contribuir para o desenvolvimento das habilidades cognitivas; Desenvolver 

atividades de treino orofacial trabalhando a percepção auditiva e a identificação de 

sons; Utilizar-se de recursos audiovisuais; Desenvolver a expressão facial e 

corporal; Relacionar o conhecimento auriorial com LIBRAS, contribuindo para a 

ampliação do vocabulário em português e em LIBRAS. 

Atividade: Atividades Físicas e Esportivas 

Atividades Desenvolvidas: Conhecimento do próprio corpo; Noção espacial; 

Lateralidade; Coordenação motora ampla; Coordenação motora fina; Agilidade; 

Velocidade; Força; Reflexos; Atenção; Concentração. 

 

Objetivo Geral: 

Desenvolver as capacidades físicas e cognitivas, bem como contribuir com a 

perda do excesso de peso pelo sedentarismo através de atividades físicas e 

esportivas. 

 

Objetivos Específicos: 

Trabalhar as habilidades motoras, ampla e fina; Desenvolver as capacidades 

físicas como: velocidade, agilidade, força, lateralidade, noção espacial, reflexos e 

etc.; Estimular a independência e cidadania da pessoa surda; Conhecer as regras de 

várias modalidades esportivas; Trabalhar o atletismo de acordo com a capacidade 

de cada pessoa surda, com recurso didático; Desenvolver a socialização e o 

trabalho em equipe; Desenvolver a Educação Física com fins pedagógicos; 

Trabalhar jogos e atividades recreativas estimulando as funções cognitivas; 

Trabalhar respiração corretamente. 

 

Atividade: Oficina de preparação para o trabalho prática 

Descrição: Este serviço caracteriza-se pelo ensino de técnica de artesanato, 

como forma de qualificação profissional para o trabalho informal, que poderá 

oportunizar a geração de renda à pessoa com deficiência auditiva e seus familiares. 
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Atividades Desenvolvidas: Artesanato em tecido; Biscuit; Confecção de 

bonecas e outros materiais decorativos; Confecção de artesanatos com motivos de 

datas festivas: páscoa, dia das mães e natal; Confecção de artesanato em material 

EVA; Pintura em geral; Trabalhos de crochê e tricô; Arte de vidros. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar através da oficina de artesanato, qualificação 

profissional à pessoa surda e seus familiares, bem como o desenvolvimento de 

habilidades que lhe proporcionem uma alternativa de aprendizado e renda. 

 

Objetivos Específicos: Desenvolver habilidades de coordenação motora fina; 

Estimular a atenção, concentração e criatividade; Proporcionar conhecimento para 

desenvolver a independência financeira; Propiciar alternativas de geração de renda 

as famílias das pessoas surdas; Favorecer a adaptação e socialização dos alunos e 

usar o artesanato como um novo ambiente de aprendizagem. 

 

Atividade: Oficina de Língua Portuguesa 

Descrição: A oficina de língua portuguesa constitui-se num serviço 

institucional, o qual atua no ensino da língua portuguesa como segunda língua da 

pessoa surda. Nesta atividade, sob a coordenação de uma professora, são 

desenvolvidos conteúdo da língua nacional, com a utilização concomitante da 

LIBRAS, como facilitador deste processo. 

No Brasil, há o reconhecimento da LIBRAS como forma de comunicação 

verbal da pessoa surda, porém a comunicação descrita da pessoa surda deverá dar-

se através da língua portuguesa. 

Atividades desenvolvidas pela oficina de língua portuguesa: Desenvolver 

metodologias de ensino que oportunizem a alfabetização; Construir fases com 

palavras que tenham familiaridade com a pessoa surda; Fazer atividades da língua 

portuguesa, ciência, matemática, história e geografia; Conhecer formas geométricas, 

algarismos, adição, subtração e etc. 

 

Objetivo Geral: Desenvolver no sujeito a compreensão da língua portuguesa, 

valorizando a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos 

povos, através de um trabalho que o leve a observar, perceber, descobrir, e refletir 
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sobre a trajetória do homem em busca de novos conhecimentos, oportunizando 

através deles, a transformação do mundo em que vive. 

 

Objetivos Específicos: Proporcionar ao aluno o domínio do conteúdo exposto, 

com ênfase à língua portuguesa e matemática, partindo de situações do dia a dia; 

Oportunizar alternativas e caminhos para desenvolver suas potencialidades; 

Reconhecer a necessidade da língua escrita para planejar e realizar tarefas 

concretas; Estimular a produção e interpretação de textos de uma forma reflexiva e 

crítica; Desenvolver temas relacionados aos exercícios da cidadania proporcionando 

sua emancipação social; Respeitar o cidadão na sua individualidade, promovendo o 

sócio interacionismo e a construção do conhecimento. O cidadão surdo é 

reconhecido com agente do seu próprio conhecimento. 

 

Atividade: Oficina de Apoio Pedagógico 

Descrição: Caracteriza-se pela prestação de serviço por parte da instituição 

aos usuários que frequentam o ensino regular e Centro de Educação de Jovens e 

Adultos (CEJA), nos níveis fundamental, médio e superior. Os usuários têm por parte 

do profissional da instituição, o apoio pedagógico de modo a facilitar o processo de 

assimilação do conteúdo trabalhando na rede de ensino ao qual está vinculado. 

Como estratégia de trabalho, pauta-se no conteúdo trazido pelos usuários, que sob 

acompanhamento de um professor busca aprofundar o conhecimento deste, 

contribuindo para o processo de acompanhamento aos demais colegas do ensino 

regular. 

Atividades Desenvolvidas: Acompanhamento dos alunos incluídos no ensino 

regular e no programa de ensino do CEJA; Os conteúdos do CEJA, nas áreas de 

conhecimento de matemática, português, geografia, ciências, história, e inglês; 

Conhecimentos gerais nas disciplinas durante todo o ano e todas as terças, quartas 

e quintas-feiras; Aulas multidisciplinares de assuntos diversos como drogas, família, 

violência, amizade, educação e eleição pra presidente, governador e deputados: 

direito de votar; Ética e Cidadania; Uso geral nas áreas da informática nas quartas-

feiras com trabalhos e pesquisas relacionados com as disciplinas. 

 

Objetivo Geral: Trabalhar as dificuldades apresentadas pelas pessoas com 

deficiência auditiva inseridas em outras modalidades de ensino, de modo a contribuir 
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para o processo de acompanhamento escolar no ensino regular pelo aluno com 

deficiência auditiva, de modo a facultar-lhe seu progresso escolar. 

 

Objetivos Específicos: Oportunizar serviço complementar ao usufruído pela 

pessoa com deficiência auditiva- surdos de forma a subsidiar o processo de 

formação nos níveis fundamental, médio e superior; Contribuir para a manutenção 

da pessoa com deficiência auditiva- surdos, nas outras modalidades de ensino 

previstas na legislação nacional. 

 

Atividade: Oficina de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais 
 

Descrição: Este serviço compreende as atividades de aprendizagem e ensino 

da LIBRAS com a demanda social constituída por pessoas surdas que frequentam 

os serviços da APAS. É desenvolvido de forma a integrar os horários de 

atendimentos das demais atividades, voltadas exclusivamente ao desenvolvimento 

das potencialidades das pessoas surdas. 

Com metodologia específica do trabalho, atende a todos os usuários, sendo 

responsável pelas atividades de um professor surdo. 

Com horário específico, no espaço da instituição são desenvolvidas 

atividades de aprendizagem e ensino da LIBRAS aos membros das famílias e 

pessoas ouvintes interessadas. 

 

Atividades Desenvolvidas: Desenvolvimento de conteúdo da LIBRAS em 

horários intercalados, nos serviços da APAS para atendimento das pessoas surdas; 

Conteúdos: ginástica digital; alfabeto digital; acentos; identificação de pessoal; 

apresentação nome; cumprimentos e despedidas; expressão facial; família; corpo 

humano; cores; frutas, verduras, legumes e bebidas; animais, aves, insetos, 

advérbios, preposição, adjetivos, substantivos, pronome, sinônimo, antônimos; 

profissão; lugar público e fazer compras; habitação; cômodos; móveis e 

eletrodomésticos; objetos; acessórios; vestuários e escola; natureza; meio de 

transporte e meio de comunicação; calendário; tempo número; estação do ano; 

religiosos; diversos; autoridades e governamentais; localização, cidades, estados e 

países; brinquedos, instrumentos musicais e esporte; Aspectos gramaticais da 

LIBRAS. 
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Objetivo Geral: Ratificar o direito de comunicarem-se através das mãos pelas 

pessoas surdas, enquanto direito de cidadania por meio do desenvolvimento de 

atividades que capacitem efetivamente o domínio da LIBRAS por esta demanda 

social. 

 

Objetivos Específicos: Oportunizar acesso ao estudo e aperfeiçoamento da 

LIBRAS, pelas pessoas surdas; Reafirmar o compromisso com a divulgação da 

LIBRAS através da capacitação efetiva das pessoas surdas; Proporcionar às 

crianças surdas o desenvolvimento espontâneo da LIBRAS como forma de 

expressão linguística, de comunicação interpessoal. 

 

Atividade: Projeto Surdo Cidadão 

Descrição: Este projeto foi criado pela instituição no ano de 1997, como uma 

proposta a necessidade de serem criadas estratégias para uma efetiva inclusão da 

pessoa com deficiência na sociedade. 

Tem como pressuposto de que a inclusão necessitava de um facilitador, a 

comunicação. Como as pessoas surdas têm como particularidade o “falar com as 

mãos”, através da LIBRAS, necessário se faz a qualificação de pessoas no domínio 

da língua para o processo posterior que é o ensino, como também a organização de 

estratégias de levar este conhecimento às pessoas que convivem com as pessoas 

surdas, especialmente no âmbito das escolas do ensino regular, como também, nas 

empresas. 

 

Atividades Desenvolvidas: Aulas de LIBRAS nas escolas das redes municipal 

e estadual de ensino; Aulas de LIBRAS nas empresas que possuem no seu quadro 

de funcionários pessoas com deficiência auditiva-surdos; Alfabeto digital; 

identificação pessoal; expressão facial; vocabulário em Língua de Sinais: alimentos, 

animais, brinquedos, cores, datas comemorativas, família, frutas, meios de 

comunicação, meios de transporte e vestuário; calendário; natureza, móveis e 

eletrodoméstico; profissões; países, estados, capitais e cidades em LIBRAS; Teatros 

mímicos e processos anafóricos (textos: O Lobo e os três porquinhos, Chapeuzinho 

vermelho, Branca de Neve e os sete anões etc.); Ditados de LIBRAS orais, visuais e 

gestuais; datas comemorativas; ensino de LIBRAS de acordo com o conteúdo 
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apresentado pela professora regente, dentro de temas propostos pela mesma: o que 

é surdez – causa e prevenção e reabilitação; Alfabeto digital, números, formas de 

cumprimento. 

 

Objetivo Geral: Facultar aos membros da sociedade acesso a serviços de 

ensino da LIBRAS, de modo a oportunizar uma efetiva inclusão social, respaldada 

na comunicação comum, igualdade e liberdade de expressão. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar, através de cursos de LIBRAS toda a 

comunidade escolar e empresas onde se encontram surdos inseridos; Facultar o 

ensino da LIBRAS aos usuários dos serviços da APAS, ministrados por professores 

surdos. Desenvolver aulas envolvendo familiares e demais pessoas da comunidade 

que tem interesse em aprender a LIBRAS; Facultar a participação de professores e 

funcionários em cursos para aperfeiçoamento da LIBRAS; Conhecer a história da 

LIBRAS e da educação de surdo; Conhecer questões básicas sobre a fisiologia da 

audição; Desenvolver a expressão corporal, facial e gestual. 

 

Atividade: Oficina de Teatro e Coral de LIBRAS 

Descrição: Caracteriza-se por atividade cultural, onde busca demonstrar as 

potencialidades da pessoa com deficiência auditiva-surdos, com a participação de 

ouvintes no coral. 

Estas ações desenvolvidas por profissionais da instituição sendo que o coral é 

conduzido pelos professores e o teatro pela professora de educação física. Há 

também a colaboração da Fundação Municipal de Cultura que fornece assessoria de 

professor de teatro, que avalia e orienta a atividade. 

 

Atividades Desenvolvidas: Apresentação do coral; Apresentação de teatro. 

 

Objetivos Específicos: Desenvolver habilidades artísticas nas pessoas com 

deficiência auditiva e demais membros que integram a APAS de Caçador; Contribuir 

para o processo de formação cultural através da apropriação técnica de 

representação cultural e musical; Divulgar o trabalho desenvolvido pela instituição; 

Ampliar os espaços de participação social por parte de pessoa com deficiência 

auditiva. 
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Atividade: Coordenação Pedagógica 

Descrição: O serviço de coordenação pedagógica segue legislação que 

respalda a atuação do professor e também integra a equipe de profissionais, numa 

relação interdisciplinar de trabalho. 

Participa da inclusão de usuários nos serviços da instituição, com a 

organização do prontuário dos usuários em participação interdisciplinar. 

Desenvolver participação preponderante na assessoria e colaboração com 

professores surdos que atuam na instituição. 

 

Atividades Desenvolvidas: Assessoria e orientação aos professores, 

especialmente os professores surdos, aos serviços de oficina pedagógica e 

educação física; coordenação das reuniões pedagógicas; Orientação pedagógica no 

projeto surdo cidadão; Coordenação e planejamento dos cursos de LIBRAS, nas 

empresas onde alunos surdos trabalham e avaliação diferenciada. 

 

Objetivo Geral: Coordenar as atividades pedagógicas de modo a contribuir 

para qualificação dos serviços da instituição, através de atuação interdisciplinar 

comprometida com a efetivação da cidadania da pessoa com deficiência auditiva- 

surdos familiares e a consolidação da cultura da pessoa surda. 

 

Objetivos Específicos: Atuar em conjunto com os demais profissionais da 

instituição nas situações que envolvem as pessoas com deficiência auditiva e 

familiares; Coordenar ações pedagógicas que envolvem todo o processo todo o 

processo sócio educacional no âmbito do espaço institucional; Respaldar a atuação 

profissional dos professores com deficiência auditiva; Orientar os professores nas 

situações que envolvem o cotidiano da instituição; Acompanhar o processo 

educativo das pessoas com deficiência auditiva que integram o ensino regular. 

 

Saúde 

Atividade: Fonoaudiologia 

Descrição: Este serviço segue legislação especifica da prática profissional do 

fonoaudiólogo. No trabalho institucional são identificadas as seguintes atividades 

desenvolvidas pela profissional. 
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Procedimentos Técnico-operativos: Exames auditivos subjetivos e objetivos; 

Triagem auditiva de alunos da rede municipal de ensino; Triagem auditiva neonatal; 

Fonoterapia; Orientação á familiares de pessoas com déficits auditivos, realização 

de encaminhamento; Encaminhamento para aquisição de aparelhos auditivos e 

acompanhamento da adaptação dos mesmos; Atualização periódica dos exames 

auditivos dos usuários da APAS; Realização de palestras; Participação junto à 

equipe de planejamento pedagógico da instituição. Participação e/ou elaboração de 

projetos de pesquisa e ou social; Fornecimento de fonoaudiólogo na área 

audiológica e elaboração de relatório para complementar o diagnóstico; 

Fornecimento de dados estatísticos e apresentação de relatório para complementar 

o diagnóstico; Fornecimento de dados estatísticos e apresentação de relatório para 

complementar o diagnóstico; Fornecimento de dados estatísticos e apresentação de 

relatório de suas atividades; Execução de outras atividades compatíveis com o cargo 

segundo a necessidade do serviço. 

 

Objetivo Geral: Contribuir para estabelecimento de um canal de comunicação 

que permita ao indivíduo expressar-se, representar e ser representado na 

sociedade. 

 

Objetivo Especifico: Oportunizar estratégias que facilitem a comunicação 

entre as pessoas, seja através do código linguístico verbal ou de sinais, auxiliando-

as também a adquirir competência na linguagem escrita. 

 

Atividade: Atendimento Psicológico 

Descrição: A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. 

Sua etimologia descendente do grego significa estudo da alma. É uma ciência que 

tem uma grande área da atuação, ela está ligada tanto a área da saúde quanto a 

área das humanas. 

No âmbito do trabalho institucional, a atuação do psicólogo se insere nas 

atividades de saúde e socioeducativas. Nas áreas de saúde destina-se estudar a 

personalidade, neuropsicóloga, sistema nervoso, sono, prazer entre outros. A 

psicologia é uma ciência diferente, cada ser humano é único e com isto ela nunca 
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será exata. A cada novo paciente que o psicólogo clinico atende se encontra um 

novo universo que deverá ser estudado e aprofundado e uma forma única. 

 

Objetivo Geral: Trabalhar com dificuldades da existência em todas as formas 

que o sofrimento pode assumir como transtornos, crises pessoais, relacionamentos, 

psicopatológicas, conflitos, distúrbios psicossomáticos entre outros. Atender ao 

indivíduo considerando, o seu contexto: social e cultural, levando também a sua 

permanente integração ao meio onde está inserido. 

 

Objetivo Especifico: Explicar os aspectos dissociados manifestos a conduta 

humana inserida a um contexto qualquer; Desenvolver habilidades sociais e 

comportamento adequado ao meio; Colaborar para a compreensão dos processos 

intra e interpessoais; Auxiliar na construção do caráter e personalidade do indivíduo 

enquanto um ser biopsicossocial; Diagnosticar e intervir nos transtornos e patologias 

de ordens psíquicas. 

 

Serviço Social 

De acordo com o regimento interno da APAS, a atuação profissional pauta-se 

nas atribuições e competências definidas por lei específica. No trabalho institucional 

são identificadas as seguintes atividades desenvolvidas pelo profissional: 

1- Realização de visitas domiciliares; 

2- Orientação social às pessoas surdas e familiares; 

3- Encaminhamentos sociais a outros órgãos; 

4- Realização de reuniões com famílias e com as pessoas surdas - atividade 

grupal 

5- Encaminhamento e acompanhamento ao mercado de trabalho  

6- Participação em reuniões nos conselhos de políticas e de direitos; 

7- Elaboração de estudos e pareceres sociais; 

8- Participação em colegiados de políticas públicas, fóruns e conferências 

municipais de políticas e de direitos; 

9- Outras atividades inerentes à profissão. 

 

Objetivo Geral: Atuar sob a perspectiva de emprego dos instrumentos técnico-

operativos inerentes à prática profissional do assistente social, de modo a contribuir 
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para o processo de desenvolvimento e emancipação sociopolítica da pessoa com 

deficiência auditiva. 

 

Objetivos Específicos: 

· Inserir a pessoa com deficiência auditiva-surdo nos serviços das redes 

socioassistenciais; 

· Promover e assessorar os direitos das pessoas com deficiência auditiva e 

outras que delas necessitam; 

· Contribuir com o fortalecimento do trabalho institucional de modo que 

juntamente aos órgãos estatais, seja consolidada a política pública de 

atenção a pessoa com deficiência; 

Público alvo: Todas as pessoas de Caçador e região com deficiência auditiva, 

familiares e demais usuários dos serviços desenvolvidos e oferecidos pela APAS de 

Caçador. 

Destacando, que as atividades são de acordo com a demanda espontânea da 

instituição. A APAS também possui bazar com a finalidade de adquirir verbas, bem 

como promoções, rifas, venda de bolachas e artesanato, tais ações extras são 

realizadas pela instituição com finalidade de mantê-la. Oferece para a população o 

Curso de Libras todas as sextas-feiras, a instituição possui um Coral de Libras, cujos 

integrantes são alunos, familiares e funcionários, este apresenta-se frequentemente 

em eventos no município e na região. 

 

4.4 PROJETO ACADÊMICO 

 

Para desenvolver o estágio curricular obrigatório de Serviço Social na 

Associação de Pais e Amigos de Surdos – APAS, no período do segundo semestre 

do ano de 2016 até o primeiro semestre de 2018, totalizando 540 horas de estágio, 

elaborou-se o seguinte plano de estágio de observação e intervenção. 

 

Área de atuação 

Projeto social: A pessoa surda, familiares e os demais interessados. 

Supervisor de estágio: Assistente Social: Rubens Ribeiro 
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O trabalho junto à pessoa com deficiência auditiva e familiares na atuação 

enquanto estagiária de Serviço Social, realizou-se junto ao trabalho com as famílias, 

contido no Plano de Trabalho da Instituição, por meio de projeto elaborado, sendo 

acompanhado pelo Assistente Social. 

A prática de estágio é composta por pessoas surdas (crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos) bem como seus familiares e demais interessados, 

frequentadores ou não da APAS de Caçador. 

 

Apresentação: 

O projeto desenvolvido buscou promover o conhecimento dos direitos sociais 

das pessoas com deficiência conforme lhes asseguram a lei. Tem como objetivo a 

tentativa de garantir os direitos sociais das pessoas surdas. Assim, lutando pelos 

direitos dos surdos, realizando encontros e participando de eventos (seminários, 

palestra, congresso) divulgando e debatendo assuntos não somente relacionados à 

importância da LIBRAS, como forma de comunicação dos surdos, mas também 

sobre outras áreas de interesses da comunidade surda. Contudo, refletindo sobre a 

importância da oportunidade enquanto estagiária de Serviço Social, assim garantir o 

atendimento das demandas da pessoa com deficiência auditiva, seus familiares e os 

demais interessados. Com apoio e as atividades que foram realizadas, reforçam os 

objetivos do presente projeto, assim proporcionando condições melhores e 

reafirmando que todos são detentores de direitos. 

 

Justificativa 

O projeto de estágio visou oportunizar a pessoa com deficiência auditiva, bem 

como seus familiares a refletir sobre a consolidação dos direitos sociais da pessoa 

surda em relação a conquista dos direitos sociais, contribuindo no conhecimento 

sobre as legislações em vigor e os direitos sociais da pessoa surda e também qual a 

contribuição da APAS, enquanto instituição na perspectiva da conquista e da 

consolidação dos direitos sociais. 

 

Objetivo Geral 

Promover o conhecimento dos direitos das pessoas surdas, conforme 

assegura as leis que se remetem a pessoa com deficiência auditiva. 
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Objetivos Específicos 

- Conhecer os sujeitos sociais e famílias inseridos no projeto através de 

visitas domiciliares com vistas a conhecer a realidade social de cada pessoa surda, 

bem como, a qualidade de vida familiar; 

- Socializar informações acerca de temática através de filmes, palestras, 

trabalhos em grupo, dinâmicas de maneira a conscientizar as famílias e os surdos 

através de reflexão crítica de cada um; 

- Contribuir para a construção da cultura surda, e o reconhecimento da 

mesma pela sociedade; 

- Orientar os familiares, identificar e aproveitar as oportunidades de 

realizações da pessoa com deficiência auditiva, no campo emocional, cultural, 

profissional e de integração social; 

- Orientar a pessoa com deficiência auditiva e familiares, a identificar a 

utilização de recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência auditiva, bem 

como verificar se estão sendo disponibilizados 

 

As expectativas acadêmicas e as potencialidades da ação profissional: 

– Contribuir para que sociedade tenha maior conhecimento dos seus direitos 

sociais; 

– Conhecer a realidade social através de visitas domiciliares; 

– Identificar sua realidade social em seu contexto social; 

– Orientar a população para que tenha acessos de seus direitos sociais; 

– Encaminhar para que os mesmos/as tenham acesso aos direitos sociais; 

– Possibilitar acessos de oportunidades para melhorias de condições de vida. 

 

4.5 O SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 

 

O Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo inserida na divisão 

sócio-técnica do trabalho, que visa diminuir as disparidades sociais, buscando a 

preservação, defesa e ampliação dos direitos humanos e a justiça social. Para tal, o 

profissional que passa pela formação acadêmica de Serviço Social chama-se 

assistente social, o mesmo atua através de pesquisas e análises da realidade social, 

na formulação, execução e avaliação de serviços, programas e políticas sociais. 
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[...]o Serviço Social é considerado como uma especialização do trabalho e a 
atuação do assistente social uma manifestação de seu trabalho, inscrito no 
âmbito da produção e reprodução da vida social. [...] A preocupação é 
afirmar a óptica da totalidade na apreensão da dinâmica da vida social, 
identificando como o Serviço Social se relaciona com as várias dimensões 
da vida social (IAMAMOTO, 2011, p. 27). 
 

A profissão é considerada como especialização do trabalho justamente por 

exigir formação acadêmica, com a obrigação de se cumprir um currículo mínimo 

durante o período de estudo. Desse modo a expressão serviço social somente deve 

ser empregado ao profissional assistente social, “suas práticas derivam da prática 

com as classes sociais no ato de produzir seus meios de vida e de trabalho de forma 

socialmente determinada” (IAMAMOTO, 2011, p.203). 

Destaca-se que o serviço social é uma profissão que atua na área das 

políticas sociais, a principal delas é a de Assistência Social, tal política opõe-se ao 

assistencialismo; que não visa a garantia de direitos e sim espera pela doação de 

alguém. Ao passo que a sociedade moderna amplia suas noções de cidadania, 

consequentemente expande o serviço social, deixando de ser um mecanismo de 

distribuição da caridade da classe burguesa, e passa a ser um mecanismo de 

execução das políticas sociais com a participação do Estado. 

A assistência social na instituição é realizada por um profissional de nível 

superior, um assistente social, viabilizando um atendimento de qualidade aos 

usuários dos serviços da APAS, levando em consideração a individualidade e 

potencialidade de cada ser humano. O assistente social deve proporcionar o 

desenvolvimento da cidadania da pessoa com deficiência auditiva e de sua família, 

informando-os dos seus direitos e efetivando-os. Também deve fomentar o 

envolvimento da pessoa surda e de seus familiares nos conselhos de direitos e de 

políticas públicas. Encaminhar os usuários aos recursos da comunidade, 

encaminhar e acompanhar as pessoas surdas ao mercado de trabalho. 

Outra tarefa do assistente social é elaborar projetos sociais para obter 

financiamentos por órgãos públicos e privados a fim de implementar os trabalhos da 

instituição. Do mesmo modo deve estabelecer parcerias para o fortalecimento das 

ações e trabalho em rede para garantir a efetivação das políticas públicas, é 

necessária a participação da entidade nos órgãos de deliberação destas políticas, 

por isso a APAS de Caçador se faz representar em vários conselhos municipais. 

O Serviço Social na APAS é concebido como prática profissional legalmente 

constituída, onde o assistente social participa da administração da política social, 
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visando o enfrentamento da questão social, contribuindo para o desenvolvimento 

social, pois a instituição não prevê critérios de seleção quanto a demanda atendida, 

há uma grande diversidade de expressões da questão social a ser trabalhada e 

atendida pelos profissionais da instituição. Todo trabalho do Serviço Social está 

subsidiado pelo instrumental técnico-operativo que dá sustentação a esta 

intervenção profissional, sendo identificadas práticas no âmbito da abordagem 

individual e coletiva. 

O assistente social contribui para a construção da proposta de intervenção 

política da instituição, com participação efetiva na elaboração do planejamento e 

assessoria a diretoria da instituição. A gestão institucional acontece de forma 

extremamente democrática, os profissionais e demais envolvidos têm autonomia e 

liberdade para opinar em todos os aspectos administrativos que permeiam a vida 

institucional. 

O Objetivo Geral do Serviço Social na Instituição é Contribuir com o processo 

de desenvolvimento social dos membros da sociedade caçadorense e primando pela 

consolidação da política de atenção a pessoa surda, como estratégia política de 

efetivação de seus direitos sociais com equidade social, visando sua emancipação 

política e social. 

Sendo os Objetivos Específicos: 

- Disponibilizar aos usuários, serviços e benefícios que facultem o seu 

desenvolvimento social; 

- Estimular a permanente capacitação de profissionais como estratégia de 

qualificação de seus serviços; 

- Desenvolver ações na área da fonoaudilogia voltadas à prevenção dos 

distúrbios auditivos, ao diagnóstico precoce a reabilitação Aurioral. 

- Primar pelo envolvimento dos familiares nas ações/serviços no âmbito da 

assistência social; 

- Disponibilizar apoio/suporte técnico às instituições, às empresas e à 

comunidade que tenham envolvimento com a pessoa surda; 

- Contribuir com a formação, informação e prevenção ao usuário e sociedade 

das questões relacionadas a audição e a divulgação da LIBRAS; 

- Facultar a participação dos usuários nas atividades sociais, culturais e 

outras, desenvolvidas no município; 
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- Oferecer serviços psicológicos aos usuários e familiares desta instituição 

contribuindo para a qualidade de vida, promovendo com seu trabalho o respeito, a 

dignidade e a integridade do indivíduo; 

- Contribuir com a gestão das políticas públicas de âmbito municipal e 

regional de modo a garantir a participação de seus usuários; 

- Participar de atividades esportivas nas diversas modalidades do município e 

região especialmente do PARAJASC. 

- Desenvolver atividades pedagógicas de estimulação da linguagem, do 

desenvolvimento cognitivo, acadêmico da pessoa surda, voltada ao pleno 

desenvolvimento social, com a formação de valores e autonomia. 

- Contribuir com a aquisição de libras como primeira língua, favorecendo a 

autonomia na comunicação contribuindo com a inclusão social; 

- Estimular a percepção auditiva e treino oral dos usuários em processo de 

desenvolvimento infantil facilitando a aquisição da língua portuguesa como segunda 

língua (com o apoio da Fonoaudióloga); 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DOS SUJEITOS SOCIAIS DA PRÁTICA DE 

ESTÁGIO 

 

Os sujeitos sociais que compõem a prática de estágio são compostos por: 

crianças, adolescentes, seus familiares e adultos (jovem/idoso) frequentadores 

cadastrados da Associação de Pais e Amigos de Surdos de Caçador – APAS. 

Para realizar a caracterização dos/as usuários/as utilizou-se instrumentais 

técnicos operativos como: visitas domiciliares, observações, entrevistas, abordagens 

individuais e grupais, encaminhamentos, reuniões, e pesquisa dos cadastros. 

 

Pessoas Surdas Cadastradas/os. 

Crianças: 05 a 12 anos incompletos; 

Conforme a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e Adolescente: 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

Portanto considera–se Adolescentes: 12 a 18 anos; 
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Criança: 02 anos acima; 

Adultos: 18 anos acima; 

Idosos: 60 anos acima; 

Bairros onde residem os/as usuários cadastrados na Associação de Pais e 

Amigos de Surdos – APAS são: Martello, Berger, Alto Bonito, Municípios, Rancho 

Fundo, Bom Sucesso (Mutirão/Tedesco), Bello, Gioppo, Reunidas, Bom Jesus, Vila 

Santa Catarina, Kurtz, Paraiso, Gioppo, São Cristóvão, Nossa Senhora Salete, 

Sorgatto e Centro, no interior: Cerro Branco, linha bugre, Distrito de Taquara Verde, 

Linha Santana (Vila Adami). 

As crianças, adolescentes e os jovens/adultos frequentam o ensino regular 

nas escolas: Municipais, Estaduais, CEJA (Centro de Educação de Jovens e 

Adultos) e Privadas, no contraturno participam das atividades de Oficina da APAS: 

Educação Infantil Estimulação Sensorial, Oficina de Língua Portuguesa, Oficina de 

Preparação ao mercado de trabalho, Oficina de artesanato, Oficina de Ensino da 

Língua Brasileiras de Sinais – LIBRAS. 

Os jovens/adultos majoritariamente estão inseridos ao mercado de trabalho e 

frequentam o encontro de surdos/as uma vez ao mês no domingo na sede da APAS 

na Oficina de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

O público-alvo é a Pessoa com Deficiência Auditiva, demanda espontânea e 

são organizados os encaminhamentos conforme a procura das pessoas surdas e 

solicitações das empresas. 

A elaboração de estratégias se refere a encaminhamentos ao mercado de 

trabalho e atendimento às demandas que envolvem as pessoas com deficiência 

auditiva inseridas no mercado de Trabalho. 

 

Assim, se decorrem as demais estratégias: 

– Trabalhos Sociais em Abordagem Grupal com as pessoas com deficiência 

auditiva inserida no Mercado de Trabalho. 

– Encontros sistemáticos, com planejamento prévio, utilizando a metodologia 

em Serviço Social, de Abordagem Grupal, onde são abordadas temáticas que 

envolvem a cidadania e o direito social ao trabalho. 
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– Após a realização do trabalho social, prevê-se a realização de encontros 

sociais e/ou esportivos, como forma de fortalecimento dos vínculos entre os 

membros da comunidade surda de Caçador e Região. 

As Ações realizadas com idosos surdos/as são: Visita Domiciliar, 

Acompanhamento Social, Atendimento social e Familiar e diversos 

Encaminhamentos Sociais. 

A intervenção profissional – no âmbito de políticas socioassistenciais, na 

esfera pública ou privada – leva em consideração as relações de classe, gênero, 

etnia, aspirações sociais, políticas, religiosas, culturais, além de componentes de 

ordem afetiva e emocional. Desenvolve atividades na abordagem direta da 

população que procura as instituições e o trabalho do profissional (entrevistas, 

atendimento de plantão social, visita domiciliar, orientações, encaminhamentos, 

reuniões, trabalho com indivíduos, famílias, grupos, comunidades, ações de 

educação e organização popular etc.), como atua na pesquisa, administração, 

planejamento, supervisão, consultoria e gestão de políticas, programas e projetos na 

área social. 

As ações dos profissionais de Serviço Social orientam-se pelo Código de 

Ética e pela Regulamentação do exercício profissional. Sua organização e suporte 

institucional se dão por meio do Conselho Federal de Serviço Social (âmbito 

nacional) e dos Conselhos Regionais (âmbito local), da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e da Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social (ENESSO). 

 

4.7 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA INTERVENÇÃO DO ESTÁGIO 

 

A inserção no processo de estágio, além de suprir as expectativas do 

estudante, deve ser entendida como uma atividade de formação, na qual a 

supervisão de campo e a supervisão acadêmica são essenciais com vistas a uma 

ação competente do futuro profissional. O período de estágio tem grande significado 

por aproximar o acadêmico da realidade social, do objeto da profissão, antes só 

visto em teoria. A aprendizagem é um processo construído em base estruturante 

que capacita para o exercício de diversas atividades, o alicerce é o conhecimento, 

sendo este dividido em teorização e prática, embora não há a dissociação entre 

eles, já que um, complementa o outro, sendo assim não há formação acadêmica 
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baseada apenas nas leituras teóricas, mas também nas leituras feitas da realidade, 

das expressões da questão social, vivenciadas na prática. 

A vinculação da teoria com a prática é resultado de um processo histórico 

profissional, e o estágio é sem dúvidas uma etapa para o encontro entre essas 

subdivisões. Após a realização de algumas etapas do curso de Serviço Social, 

visualizará capacidade de envolvimento entre o conhecimento acadêmico e a prática 

necessária ao cotidiano profissional, dissolvendo muitos equívocos atribuídos no 

senso comum. 

O estágio de intervenção possibilita ainda mais o estreitamento dos vínculos 

entre usuários e o assistente social na figura do estagiário. Na APAS instituição de 

realização do estágio o atendimento é direto com o usuário, os encaminhamentos 

são feitos individualmente, as conversas e busca por resolutividade de problemas 

são feitas entre o surdo e assistente social, pois o/a surdo/a prefere o sigilo maior 

das situações vivenciadas por ele. Trata-se de um ser retraído e as atividades em 

grupo costumam ser frustradas, tais atividades passam a ser um monólogo do 

estagiário, sem participação do usuário, com poucas exceções. 

O estágio na APAS contribuiu também para o conhecimento da linguagem de 

sinais LIBRAS, que é o meio de comunicação do surdo, pode-se ver esta, como uma 

das dificuldades encontradas na realização do estágio. Visto que para efetivar a 

comunicação com os usuários da instituição é necessário aprender LIBRAS. Um 

fator que dificulta a compreensão dos familiares dos usuários, surgem assim, os 

maiores problemas dos surdos, expressados na falta de comunicação. O assistente 

social na instituição serve como ponte entre o surdo e a sociedade, e também entre 

sua própria família, atuando desde o acompanhamento ao médico até na concessão 

de benefícios e inserção do surdo no mercado de trabalho para a efetivação de 

direitos e garantia de independência. O estágio contribuiu também para ampliar os 

conhecimentos de construção de documentos, como relatórios, projetos e planilhas 

de produção. 

A experiência de estágio foi muito importante à aprendizagem, principalmente 

pela busca constante do saber. No geral, o processo de estágio contribui para o 

entendimento conjuntural da profissão do Serviço Social, não só pela confirmação 

da necessidade do enfrentamento da questão social, mas também pela 

complexidade em lidar com diversas demandas no campo de atuação, que é apenas 

um recorte, uma prévia que cada futuro profissional vivenciará. Por isso, o estágio 
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deve estar associado ao processo de aprendizagem, somado a resultados 

enriquecedores à visão do futuro assistente social. 

Na APAS, trabalhou-se com pessoas surdas de Caçador e região, bem como 

com seus familiares. A instituição juntamente a prefeitura, oferecem o teste da 

orelhinha a fim de primeiramente cumprir a legislação que obriga os municípios a 

realizarem tal exame, e também para descobrir se a criança apresenta dificuldades 

auditivas. 

A instituição oferece assistência e estimulação desde a descoberta da surdez 

até a formação escolar ou inserção do usuário no mercado de trabalho, essa 

assistência estende-se aos familiares, com auxilio psicológico, pedagógico e social. 

Os surdos são pessoas que sofrem com a exclusão social, a primeira barreira 

que enfrentam é da comunicação; são usuários da linguagem de sinais, LIBRAS, e 

não se encontra, facilmente pessoas que conheçam tal linguagem para efetivar a 

comunicação do surdo com a sociedade. A exclusão social do surdo é caracterizada 

principalmente pela limitação da fala e audição, sendo assim, o surdo é um ser 

extremamente visual, toda comunicação, expressão e a aprendizagem é efetivada 

pela visão. O surdo é um ser tímido, com dificuldades de expressar seus 

sentimentos e dificuldade de compreensão. É um ser com cultura própria e necessita 

de profissionais que possam perceber tais dificuldades possibilitando o acesso à 

cidadania, aos seus direitos. O surdo, muitas vezes sofre com o preconceito da 

família, assim limitando-se conhecer apenas o mundo a sua volta. 

Os familiares têm função importante no processo de aprendizagem e de 

ascensão social do surdo, a APAS trabalha aliada com os membros da família do 

surdo para que os benefícios oferecidos para os usuários tenham seus objetivos 

efetivados. A APAS contribui nos diferentes aspectos da qualidade de vida dos seus 

usuários, através dos projetos oferecidos e dos convênios firmados com diversas 

entidades que visem à inclusão do surdo na sociedade. 

Destaca-se aqui, algumas experiências vivenciadas no Estágio 

Supervisionado Curricular Obrigatório. 

 

1º REUNIÃO – ABORDAGEM GRUPAL 

Data: 09/04/2018 

Horário: 14h00min 

Local: Sede da Instituição 
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Membros Presentes: 11 pessoas (Jovens e idosos) 

 

OBJETIVO: - Desenvolver reflexão da prevenção ao uso de drogas. 

PAUTA: - Reflexão e debate sobre o uso de drogas e sobre os riscos 

causados pelo consumo da droga, O que é droga? O que é dependência? Existe 

tratamento? Como perceber? 

METODOLOGIA: Apresentação através de slides e vídeo sobre o tema. 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

No dia 09 de abril de 2018 realizou-se abordagem grupal acerca do tema 

“Diga não às drogas”, através de imagens em slides, juntamente aos sujeitos sociais 

da instituição. Apresentou-se primeiramente a questão: O que são drogas? 

Realizou-se um comparativo entre as pessoas que usam drogas e as que não fazem 

o uso. 

E com isso, na abordagem destacou-se que as pessoas que decidem 

consumir droga uma vez, estão fazendo uma opção. Continuar usando drogas 

também é uma opção, só que, a cada dia opta-se cada vez menos. Isso porque o 

organismo se adapta a presença da droga, acaba adoecendo quando o indivíduo 

fica sem. Passa a se sentir muito mal, irritado, deprimido, ansioso. A pessoa 

dependente acha que o único alivio possível é continuar o consumo. Conforme a 

dependência vai se instalando, a pessoa passa a abrir mão de coisas que antes 

eram muito importantes para ela. É o momento em que aparecem as brigas e 

discussões com a família, o baixo rendimento escolar, a venda de objetos para 

comprar drogas, etc. 

Diante desta reflexão apresentada através de imagens colocou-se o 

organismo de uma pessoa usuária de drogas e outro de pessoa que não é usuária, 

para que os sujeitos sociais façam esta reflexão se a droga é um benefício ou um 

malefício. 

 

AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS: Os usuários se sentiram à vontade, com 

vistas que houve muitas perguntas relacionadas ao tema e também participaram 

através de exemplos na sua vida social. Todos ficaram muito contentes e satisfeitos 

com a palestra, pois não foi apenas um momento de tirar as dúvidas, mas também 

de reflexão. 
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AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Observou-se que todos ficaram muito atentos 

na abordagem e que já tinham uma opinião formada sobre o uso de drogas, e 

alguns usuários se expressaram através da LIBRAS, que as drogas são um caminho 

sem volta, cadeia e muitas vezes morte. 

 

2º REUNIÃO – PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

Data: 23/05/2018 

Horário: 07h00m às 10h: 00m 

Local: AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) 

Participantes: Surdos e ouvintes  

 

OBJETIVOS: Participar do evento para apresentação do Projeto Telhado e 

Pintura da APAS, Apresentação do Coral 

PAUTA: Apresentar o projeto da instituição em parceria com o Banco do 

Brasil 

METODOLOGIA: Através de apresentação do Coral de Libras interpretando a 

canção Amigos para sempre; Apresentação em slides sobre a instituição APAS, 

Apresentação do projeto pintura externa da instituição 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA APRESENTAÇÃO 

No dia 23/05 eu estagiária de Serviço Social, Luciane, bem com os surdos e 

ouvintes que compõe o coral da APAS estiveram presentes na AABB (Associação 

Atlética do Banco do Brasil), em parceria com o projeto desenvolvido pela direção da 

instituição APAS que consiste em “Reforma do Telhado e pintura”. O objetivo da 

reunião era proporcionar que as Associações apresentassem o seu trabalho, junto 

com o projeto. 

As entidades contempladas foram ACEIAS, Maria Rosa e APAS, as quais 

apresentaram os respectivos projetos juntamente com o trabalho que a instituição 

desenvolve. No projeto da APAS enfatizou-se que a entidade existe desde 1988 

completando 30 anos de existência sem nenhum tipo de reforma, assim, causando 

transtornos em dias chuvosos devido a muitas goteiras nas salas, a pintura 

encontra-se fraca. Muitas vezes, as mães que procuram a APAS para fazer o teste 
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da orelhinha, bem como Audiometria, encontram dificuldades de localizar a entidade, 

pois o nome está apagado, pintura descascando. Devido aos motivos destacados 

com a parceria do Banco do Brasil, a APAS com imensa alegria foi contemplada, 

assim os sujeitos sociais deste projeto vão ter mais segurança dentro da entidade. 

O coral da APAS também esteve presente, por meio de convite, interpretou 

duas músicas: Hino Nacional Brasileiro e Amigos para sempre, esta última, foi uma 

maneira de expressar em LIBRAS, o profundo agradecimento pela parceria 

estabelecida, pois o objetivo maior da APAS é o bem estar da Pessoa com 

Deficiência Auditiva enquanto estrutura para melhor atendê-los. 

 

AVALIÇÃO DOS USUÁRIOS: Um momento de grande expectativa em que os 

usuários, além da apresentação do coral da APAS, estavam extremamente eufóricos 

pela apresentação em si e pela conquista do projeto. O coral da APAS é de grande 

importância para o surdo e os usuários não abrem mão de estarem sempre 

presentes, a apresentação foi extremamente significativa. 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIARIA: Extremamente contente pelo fato do projeto 

ter sido aprovado, não somente foi realizado o estágio com muito carinho e amor, 

mas também é o local de trabalho desta estagiária que se sente muito honrada de 

fazer parte da equipe que traz em bojo o respeito e a luta pela inclusão da Pessoa 

com Deficiência Auditiva. 

 

3º RELATO: VISITA DOMICILIAR  

DATA: 10/04/2018 

HORÁRIO: 08h00min às 11h00min 

LOCAL: Residência do Usuário  

PARTICIPANTES: Rubens (supervisor) Luciane (estagiária) usuário (A.M) 

 

DESENVOLVIMENTO DA VISITA 

No dia 09 de Abril de 2018 quarta-feira, Estagiária e Assistente Social 

realizaram visita domiciliar a J.T(deficiente auditiva), para ter um possível dialogo 

com seus pais, com o objetivo de acompanhamento social, pois J.T queixa-se de 

dores e chora em certos momentos, a escola, os profissionais envolvidos, por este 

motivo estariam preocupados com sua saúde. Chegando ao local encontrou-se sua 

mãe Sra H.T, que nos relatou que J.T está com problemas de saúde e que irá 
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realizar cirurgia adenóide no mês de setembro, e também informou que vai fazer 

tratamento dentário via convênio UNIMED/ADAMI, orientou-se a possibilidade de 

estar realizando o tratamento via SUS. 

No mesmo dia foi feta uma visitaao centro especializado CEO, para ver a 

possibilidade de consulta, pois a mesma já foi atendida lá em outras ocasiões e já é 

conhecida pelo profissional dentista. Por meio de contato telefônico o profissional 

dentista comunicou que J.T será atendida pelo centro especializado com o primeiro 

dia de consulta já estabelecido. Foi entrado em contato com sua mãe, para dar um 

retorno, avisando o dia da consulta. 

 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Neste dia o objetivo foi alcançado, visando o 

bem-estar da usuária que. Atualmente, já está realizando o tratamento dentário via 

SUS. 

 

4º RELATO: ATENDIMENTO INDIVIDUAL E ENCAMINHAMENTO 

DATA: 07/06/2018 

HORÁRIO: 08h00min às 11h00min 

LOCAL: Residência da Usuária 

PARTICIPANTES: Rubens (supervisor) Luciane (estagiária) usuário (A.M) 

 

DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO 

Neste dia foi realizada entrevista com A.S.N (Deficiente auditiva), o objetivo 

era realizar o cadastro na instituição, pois a mesma está desempregada e 

atualmente procurando alguma possibilidade de encaminhamento para o mercado 

de trabalho. Após a realização da entrevista e do cadastro, comunicou-se para a 

mesma que será mantido contato com as empresas para possível vaga de trabalho, 

e de acordo com a necessidade, A.S.N. será acompanhada pela APAS. Entende-se 

que a inclusão ainda é um desafio, porém as empresas do município de Caçador 

estão disponibilizando abertura para a inserção da Pessoa com Deficiência Auditiva. 

Em seguida realizou-se acompanhamento social com E.C (surdo) até o banco 

para abertura de conta e também J.C (surdo) até a unidade de saúde para 

atualização de vacina. 
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Registra-se aqui, brevemente, alguns exemplos de entrevista, 

encaminhamento e acompanhamento, trabalho primordial na profissão de Serviço 

Social. Este estágio possibilitou as primeiras experiências e intervenções. 

 

Avaliação da Estagiária: Neste dia, o objetivo foi alcançado, a entrevista 

ocorreu de maneira satisfatória e não apenas para a procura de inserção ao 

mercado de trabalho, mas de acordo com a necessidade, para outros atendimentos 

e direcionamentosdo usuário a acessar seus direitos. 

 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao longo da história da humanidade, constata-se que houve uma radical 

mudança no tratamento referente às pessoas com deficiência. O reconhecimento 

como sujeito de direito, entretanto, só ocorreu recentemente. Os caminhos que hoje 

são traçados são especificamente no sentido de tentar se fazer uma inclusão mais 

justa, em que realmente tenha êxito e que insira as pessoas com deficiência, com 

isso, possibilite a elas uma melhor qualidade de vida para que se sintam parte do 

contexto. 

Muitas lutas já foram ignoradas na tentativa dessa inserção, mas também se 

ressalta as várias conquistas nesse âmbito. Ainda há muito o que se fazer e não 

manter as coisas apenas no papel. É preciso que exista qualificação dos 

profissionais, mais interesse do governo como um todo. As capacidades podem ser 

limitadas, as dificuldades são aparentes na maneira como se comportam na relação 

com os outros, mas isso não deve ser um empecilho para a real inserção, aquela 

que não exclui e compreende que há uma diferença, mas também considera que 

todos são diferentes uns dos outros. 

No processo de estágio conheceu-se os sujeitos sociais e foi possível sentir 

como o preconceito ainda é latente, e as dificuldades, apesar de várias conquistas, 

ainda persistem desde o contexto familiar, pois algumas famílias não têm 

compreensão da Língua Brasileira de Sinais, o que gera dificuldades e, muitas vezes 
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conflitos. A Associação de Pais e Amigos de Surdos – APAS de Caçador possibilita 

o acesso de orientação para a família com o objetivo de facilitar o processo. 

O aprendizado da língua de sinais, com certeza é importante para uma 

comunicação direta entre o profissional e usuário surdo, sem a necessidade de 

mediadores, mas essa realidade pode ser superada com o acompanhamento de um 

intérprete de Libras. Isso posto, é fundamental que esta língua visual/motora seja 

reconhecida pelo Serviço Social. 

Deve-se respeitar a diversidade e buscar mais qualidade no atendimento 

técnico interventivo a cada usuário surdo que quer e espera ser ouvido pelos 

profissionais de Serviço Social. 

A Pessoa com Deficiência Auditiva vem lutando por igualdade, dignidade e 

respeito, luta por compreensão de seus direitos enquanto cidadão da sociedade. É 

necessário entender que o surdo é sim uma pessoa que se comunica de forma 

diferente e que tem uma expressão e cultura próprias. Portanto, a dificuldade de 

comunicação com as pessoas ouvintes, o preconceito e dificuldades de acesso a 

serviços públicos, ainda necessita de um olhar mais amplo. Percebeu-se no 

momento de inserção no estágio o quão importante é o papel do profissional 

assistente social para mostrar que pessoas surdas são detentoras de autonomia, é 

um direito para que não sejam sombra de seus familiares e também de ouvintes no 

contexto geral de sociedade. Pois a inferioridade e incapacidade são geradas 

justamente por uma sociedade que desconhece a cultura surda. 

É importante que a categoria dos assistentes sociais tome consciência dessa 

questão como contexto político para aperfeiçoamento de análise crítica dos 

profissionais, bem como da importância de trabalhar pelo reconhecimento dos 

direitos sociais e de cidadania dos surdos, pelo Estado e pela sociedade, 

participando da luta dessa minoria em prol da visibilidade da multiculturalidade da 

comunidade surda. Que o Serviço Social considere a diversidade surda como parte 

da classe trabalhista, para reflexão das práticas profissionais na intervenção na 

realidade da pessoa surda. 

A pessoa surda foi por muitos séculos julgada como incapaz de tomada de 

decisões pelo sujeito ouvinte. Isso acarretou diversas formas de discriminação e 

exclusão social. Por muito tempo o surdo foi avaliado clinicamente pela sociedade 

ouvinte, fato enfrentado pela comunidade surda até os dias de hoje. Embora 

perceba-se que a comunidade surda muito se fortaleceu, acredita-se que como 
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forma de sobrevivência, há ainda muito a se conquistar. Direito não é uma garantia 

eterna e deve-se ter muita atenção para que não se perca, uma vez que a sociedade 

brasileira vive exposta a um sistema capitalista e opressor. Aqui cabe o trabalho do 

assistente social em busca da efetivação, desenvolvimento e garantias do direito em 

todos os âmbitos. 

A comunidade surda não está alienada por possuir deficiência, não são 

coitados ou incapazes e muito menos se subjugam inferioresaos ouvintes, por 

possuir deficiência auditiva, buscam viver com dignidade para a conquista de seus 

sonhos. 
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