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A ideia do projeto Rede Estadual de Habilitação e Reabilitação de Crianças e Adolescentes 
com Deficiência Visual surgiu há mais de quatro anos, a partir de diversas necessidades 
levantadas ao longo dos atendimentos. A principal delas foi o aumento anual da procura 
por programas de habilitação por parte dos familiares de crianças e jovens cegos e com 
baixa visão.

Com este aumento, percebeu-se cada vez mais a diversidade do público, são pessoas 
de diversas cidades e estados, o que tornou evidente a falta de conhecimento de locais 
que ofereçam serviços similares ou complementares. Logo, tornou-se uma necessidade 
importante conhecer o cenário atual e mapear os locais que atendam pessoas com 
deficiência visual, de modo a apoiá-las através do direcionamento e informação qualificada. 
Compreendemos que possibilitar atendimento mais próximo à residência do sujeito 
reduzirá o tempo de transporte, trará mais segurança e uma participação familiar mais 
efetiva, consequentemente mais qualidade de vida à família e ao atendido, garantindo 
maior adesão aos programas, favorecendo alcance de autonomia e independência. 

De acordo com as possibilidades e a partir deste material, pode-se avaliar a criação de 
ações conjuntas, ampliando ainda mais as oportunidades de atendimento especializado 
para a pessoa com deficiência visual e cumprindo um objetivo estratégico da Fundação 
Dorina, o de ampliar o acesso à habilitação, reabilitação e a preparação ao mundo do 
trabalho.

Esperamos que este material vá além do conhecimento das atividades oferecidas, mas que 
ilustre a realidade de cada município das quais as instituições estão, e apoie também as 
demais instituições do Brasil com informações, com conhecimento unificado e avaliação 
das mesmas possibilidades de parcerias e encaminhamentos.

Kely Magalhães 

APRESENTAÇÃO



O propósito do projeto Rede Estadual de Habilitação e Reabilitação de Crianças e 
Adolescentes com Deficiência Visual, foi realizar um mapeamento de organizações sociais 
que atendam crianças e adolescentes com deficiência visual no Estado de São Paulo. 

O objetivo foi de conhecer os trabalhos realizados por essas instituições em algumas das 
áreas: saúde, educação, assistência social, inclusão no mercado de trabalho, temáticas 
ligadas diretamente à inclusão social.

Este mapeamento foi pensado e organizado pela Fundação Dorina Nowill em parceria 
com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social. Contamos também, com uma equipe de colaboradores e 
voluntários que se empenharam para que a construção desse material, de fato, apresentasse 
um retrato do funcionamento, organização e desafios das instituições paulistas.

Neste processo, foi fundamental o acolhimento do projeto pelas organizações e a 
disponibilidade de contribuir com essa tarefa. Entendemos que o trabalho em rede passa 
necessariamente pela colaboração e disposição de todas pessoas envolvidas. 

Iniciamos os trabalhos em outubro de 2021, um período ainda complicado para todos 
devido a pandemia e a volta do aumento da contaminação por conta das novas variações do 
vírus da Covid-19. Este foi um momento em que as instituições estavam se reorganizando 
quanto aos seus projetos. Algumas já haviam retomados seus trabalhos presencialmente, 
outras permaneciam com as incertezas sobre o futuro, outras ainda, estavam passando 
por crises internas, principalmente financeira e se reinventado a partir do que tinham 
disponíveis, apesar disso, todas as instituições que contatamos para fazer parte desse 
mapeamento, nos atenderam prontamente, abriram suas portas e vivência institucional, 
isto porque, viram a importância desse trabalho para toda a sociedade.

Nosso intuito é abranger o máximo possível nossa área de atuação para contemplar as 
diversidades existentes no Estado de São Paulo. Para isso, foram selecionados alguns 
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municípios com instituições que desenvolvem projetos para crianças e adolescentes. São 
eles: Araraquara, Bragança Paulista, Campinas, Diadema, Itu, Mogi-Mirim, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo 
e Votuporanga.

O processo de construção desse mapeamento foi dividido por etapas, que vocês terão a 
oportunidade de conhecer no capítulo que trata da metodologia. Todas essas etapas foram 
elaboradas com a intenção de propiciar uma pesquisa qualificada sobre o funcionamento 
das instituições.

Em cada capítulo procuramos trazer um estilo de escrita/narrativa breve, agradável e 
qualificada. 

Boa leitura!



A metodologia desse mapeamento compreende quatro etapas distintas elaboradas previa e 
conjuntamente pela coordenadora, pela pesquisadora sênior e pelo articulador do projeto. 
Utilizamos os métodos de pesquisa Quantitativo e Qualitativo para que as informações 
colhidas retratassem com maior precisão os trabalhos realizados com crianças e 
adolescentes nas instituições paulistas.

Primeira Etapa: Nesta fase foram enviados e-mails para as instituições que cumpriam 
os objetivos do Mapeamento localizadas nos municípios contemplados no projeto. A partir 
das respostas agendamos reuniões online e/ou conversas por telefone para apresentação 
do projeto e dos propósitos do Mapeamento. Neste contato, aproveitamos para conhecer a 
atuação das instituições parceiras com os seguintes objetivos:

• Conhecer a atuação da instituição e os trabalhos desenvolvidos
• Apresentar a Fundação Dorina Nowill
• Apresentar o Projeto “Rede Estadual”
• Confirmar a existência e a continuidade de trabalhos e projetos com crianças e adolescentes
• Convidar a Instituição a participar do Mapeamento

Segunda Etapa: Verificadas as informações essenciais e o aceite da participação pela 
instituição, enviamos um formulário com questões quantitativas a serem preenchidas pela 
coordenação ou gerência responsável pela instituição. As questões chave do formulário 
são apresentadas a seguir e demandaram tanto respostas numéricas como opinativas. O 
resultado dessa pesquisa quantitativa, poderá ser visto no Capítulo I- Dados Quantitativos 
das Organizações que trabalham com o público-alvo do Mapeamento no Estado de São 
Paulo. 
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Questões:
1- Quantas pessoas são atendidas?
2- Já executa trabalho em rede? Se sim, qual rede/
3- Quantidade de colaboradores?
4- Existe trabalho voluntário?
5- A instituição tem interesse em participar da rede de encaminhamento?
6- Quais recursos de acessibilidade a instituição dispõe?
7- Quais são as deficiências que a instituição atende?
8- Qual o público atendido?
9- A instituição oferece serviços de Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência 
visual? Quais?
10- A organização é privada ou pública?
11- Qual o setor pertence à instituição?
12- Qual a atuação da Instituição?
13- Quais os temas abaixo despertam o interesse da instituição?
14- Realiza atividades de lazer em grupo?
15-  Cursos voltados ao mercado de trabalho? Quais?

Terceira Etapa – Após os formulários terem sido respondidos e enviados às organizadoras 
do Mapeamento, foi feita a seleção de vinte instituições entre as participantes. Nesta 
etapa entramos em contato com as instituições e agendamos uma visita presencial para 
realizarmos a pesquisa “in loco”. Na pesquisa Qualitativa foram abordadas as seguintes 
questões:

1- Nome da Instituição;
2- Histórico de fundação
3- Nome dos atuais responsáveis;
4- Nome, função / cargo da pessoa respondente
5- Detalhamento de quais atividades/projetos a instituição realiza
6- Há quanto tempo realiza cada projeto?
7- Quais os principais resultados?
8- Desenvolvem projetos na área da Saúde? Quais? Para qual público/idade?



9- Desenvolvem trabalhos e/ou projetos na área da Assistência Social? Quais?
10- Desenvolvem projetos na área Educacional? Quais?
11- Qual é o público que atendem (Bairro/região, idade, classe social, cor/raça, gênero, 
sexualidade);
12- Como é a participação das famílias e da comunidade nos projetos da instituição?
13- A Instituições promove encontros, festas, momentos culturais ou passeios com qual 
finalidade?
14- A instituição tem parcerias com outras organizações privadas ou públicas?
15- Relate os casos de sucesso: o que fez para ter sucesso?
16- Relate os casos de pouco sucesso: o que não foi positivo?
17- Como é feita a arrecadação de recursos financeiros?
18- A instituição tem sugestões para formulação de políticas públicas para crianças e 
adolescentes com deficiência visual?

Quarta Etapa – Na última etapa foi feita a análise dos dados obtidos e das respostas às 
entrevistas seguindo-se a tabulação, análise, e redação e apresentação gráfica e textual 
dos resultados do Mapeamento.



Estamos mais uma vez vivendo uma crise humanitária ou talvez possamos dizer que nunca 
deixamos de vivê-la. A pandemia de Covid-19 já está no terceiro ano e, embora atinja todos 
os estratos sociais, sem dúvida são os países e as pessoas mais pobres que mais sofrem 
e que foram mais dolorosamente afetados. O sentido da humanidade, da vida e da morte 
povoa o cotidiano das populações do globo tanto acima como abaixo do Equador. 

No Brasil, pesquisas de diferentes institutos mostraram, que durante o período mais grave 
da contaminação pelo vírus da Covid-19, a população negra (pretos e pardos) e os mais 
pobres, incluindo-se as pessoas com deficiências, foram os mais atingidos. O público que 
procura as instituições que compõem o presente Mapeamento é de baixa renda, salvo 
raras exceções. Além da própria contaminação pelo vírus e suas consequências diretas e 
indiretas a situação foi agravada pelo desemprego, pela falta de recursos financeiros para 
as necessidades básicas como alimentação, luz, água, aluguel, e para custear o acesso à 
internet que se tornou fundamental principalmente para o aprendizado escolar ministrado 
remotamente. O isolamento físico e as incertezas sobre o futuro somaram-se às citadas 
dificuldades, determinaram desequilíbrios psicológicos e emocionais, e ocasionaram ainda 
maiores dificuldades para encontrar saídas favoráveis e prósperas.

Nesse tempo pandêmico, nos aproximamos de temas que não faziam de maneira geral 
parte do cotidiano das pessoas como, por exemplo, os assuntos ligados à ciência, tendo 
como foco principal a vacinação. Se antes tomamos vacinas sem perguntar onde e como 
elas foram criadas e fabricadas, hoje temos interesse nessas questões e até opiniões sobre 
elas. Passamos a repensar nossa higienização e a mudar hábitos. Aquele aprendizado 
antigo de lavar as mãos adequadamente com água e sabão para remover contaminantes, 
foi relembrado, ensinado e colocado novamente em prática rotineira.

Todos fomos afetados de diferentes maneiras, e as instituições que atendem pessoas com 
deficiência visual, não ficaram isentas. Nas pesquisas qualitativas, pudemos ter ciência 
do quanto a pandemia da Covid-19 prejudicou os trabalhos e os projetos em andamento. 

NOTAS SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19



Porém esse prejuízo foi revertido ao longo desses dois anos e meio graças à persistência, 
e à coragem das pessoas atuantes na gestão das instituições, juntamente com o apoio das 
famílias e das próprias pessoas necessitadas de atendimento.

Em meio às dificuldades e incertezas, as pessoas se reinventaram, elaboraram novas 
formas de continuar suas atividades, perderam, mas também ganharam voluntários 
e apoiadores. Seguiram sem fechar suas portas. Foi preciso fazer diversos rearranjos 
institucionais de gestão e os colaboradores se reorganizaram quanto às suas atividades 
e formas de trabalho. Algumas instituições com mais facilidade e outras com menos, 
entretanto, todas mantiveram o atendimento.

A pesquisa para esse Mapeamento, aconteceu nesse momento.  Durante as entrevistas, o 
“antes” e o “depois” da pandemia, estavam presentes nos discursos em relação ao espaço 
físico das instituições, à projeção dos trabalhos, às formas de atendimento e aos recursos 
financeiros. Nesse período de desmontar e remodelar ações, segundo as instituições, as 
aprendizagens decorrentes foram um ganho significativo.

Não temos dúvidas que esse capítulo da história vai ficar marcado em todas as esferas 
sociais e que a reinvenção de si e o olhar para o outro, passou a fazer parte essencial da 
nossa trajetória. 



I. DADOS QUANTITATIVOS DO MAPEAMENTO REALIZADO EM 2022 NO 
ESTADO DE SÃO PAULO DAS ORGANIZAÇÕES QUE TRABALHAM COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Perfi l das Instituições

Este capítulo apresenta o perfil das instituições mapeadas nas pesquisas quantitativa e 
qualitativa. Temos um total de trinta e oito (38) instituições participantes no Estado de São 
Paulo. Desse total, trinta e uma (31) são instituições privadas; uma (1) é APAE; uma é 
(1) escola privada; e cinco (5) são instituições públicas. Dentre essas cinco instituições 
públicas três (3) são Centros Especializados em Reabilitação (CER), uma (1) é biblioteca e 
uma (1) é universidade.

O atendimento às pessoas com deficiências é gratuito em todas as mapeadas. Todas 
oferecem atendimentos para adultos, idosos, crianças e adolescentes com exceção de uma 
instituição que é uma escola regular que oferece apenas ensino fundamental I e II. O campo 
de trabalho da maioria abrange as áreas da assistência social, saúde e educação como 
mostrado nos gráficos abaixo. Contudo, também há instituições voltadas especificamente 
a projetos e atividades pertencentes ao campo da cultura.

De forma geral, as instituições atendem crianças e adolescentes com deficiência visual e 
também com deficiências múltiplas, como surdo-cegueira, deficiência auditiva, intelectual 
e algumas síndromes. Entretanto os trabalhos realizados são voltados principalmente à 
deficiência visual, ou seja, esta precisa ser a principal. As organizações também promovem 
parcerias e encaminhamentos das crianças e adolescentes a outras instituições que 
oferecem serviços específicos necessários ao desenvolvimento global desse público.

As pessoas com deficiências são inicialmente avaliadas para determinar o ingresso e 
participação nos projetos e atividades específicas mais adequados. O tempo de permanência 
dependerá das atividades desenvolvidas nos projetos indicados. Entretanto, excetuando-se 
a escola, observamos que não existe um prazo específico para participação, pois a criança 
ou adolescente pode migrar de um projeto para outro. 



As abordagens sociais e inclusivas são preponderantes nas diferentes áreas das instituições, 
como será visto nos capítulos seguintes. Vale destacar as atividades e capacitações mais 
expressivas apontadas por elas: ensino de braille, informática, soroban, artesanatos, 
música e esporte, assim como práticas educativas para a vida independente, orientação 
e mobilidade, orientação nutricional, orientação para o mercado de trabalho. Também há 
atividades voltadas para estimulação precoce, dança, terapia ocupacional, estimulação 
visual, bem como diagnóstico e avaliação educacional e atendimento especializado para 
alunos da rede pública.

As instituições que compões esse mapeamento têm em média 30 anos de atividade e foram 
criadas, de maneira geral, para suprir a ausência de equipamentos públicos e organizações 
privadas que atendessem àquele público. Passaram ao longo das décadas por processos 
de reformulação, visto que as tecnologias, materiais físicos, estudos e pesquisas e até 
mesmo o perfil da população se transformou no decorrer do tempo. 

As tecnologias e pesquisas propiciaram novas descobertas sobre deficiência visual, 
melhorando os diagnósticos e tratamentos. Além disso, novos e mais modernos 
equipamentos e materiais surgiram no mercado facilitando o acesso desse público. Novas 
leis e instituições públicas voltadas para a inclusão foram criadas, garantindo embora 
ainda não por completo os direitos legais às pessoas com deficiência visual.

Os próximos capítulos descreverão a atuação das instituições objeto do atual estudo. 
Usaremos doravante a denominação instituições parceiras. Serão nomeados os projetos 
desenvolvidos nas principais áreas que compõem os objetivos desse mapeamento 
de modo a fornecer uma visão ampliada da Rede Estadual de atendimento a crianças 
e adolescentes com deficiência visual e assinalando o impacto de novas tecnologias na 
elaboração e metodologia dos atendimentos a serem prestados.

Os dados abaixo apresentados foram compilados a partir das respostas obtidas a 
questionários de Pesquisa Quantitativa respondidos pelas Instituições convidadas a 
participar desse Mapeamento. Selecionamos nove (9) perguntas/respostas que, na nossa 
concepção, são representativas das atividades realizadas nessas Instituições. Como tal, 
permitem a análise geral do funcionamento destas organizações no Estado de São Paulo. 



Ao apresentar esses dados, não há intenção de efetuar algum tipo de comparação, ou de 
juízo de valor. O intuito é apenas informativo, de modo a reportar as atividades que estão 
sendo desenvolvidas nos atendimentos realizados pelas diversas Instituições. 

Gráfi co 1 - Áreas de Atuação das Instituições no Estado de São Paulo, em 2022, que 
atendem crianças e jovens com defi ciência visual. 

No gráfi co 1, que mostra oito (8) áreas de atuação, observa-se que as Instituições 
identificadas no estudo concentram suas atuações principalmente no campo da Assistência 
Social, seguindo-se em proporção as áreas de Educação, Saúde e Reabilitação, Garantia de 
Direitos, Cultura, Esportes e Mercado de trabalho. Como explicitado na introdução, esses 
dados foram colhidos a partir das perguntas e respostas do formulário quantitativo e para 
esta pergunta foi possível selecionar apenas uma das áreas.
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Gráfi co 2 - Distribuição entre os Setores público e privado das Instituições no Estado de 
São Paulo em 2022 que atendem crianças e jovens com defi ciência visual 

Gráfi co 3 - Distribuição etária do público atendido em 2022 nas Instituições no Estado de 
São Paulo que atendem crianças e jovens com defi ciência visual 

Observa-se no Gráfi co 2 que a maioria das Instituições é financiada e gerida pelo setor 
privado. 

O gráfico de número 3, assim como os outros, foi construído a partir das respostas do 
formulário quantitativo. No entanto, pudemos observar que em algumas instituições as 
atividades e projetos realizados com crianças e adolescentes tinham sido suspendidas em 
razão da pandemia que teve como decorrências a falta de demanda desse público, e/ou a 
redução ou ausência de recursos humanos e/ou financeiros para manter os atendimentos.
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Gráfi co 4 - Número de pessoas atendidas em 2022 nas Instituições no Estado de São Paulo 
que atendem crianças e jovens com defi ciência visual

O gráfi co 4 indica que nas organizações que têm ações e projetos voltados para crianças 
e adolescentes há também grande número de atendimentos voltados às outras faixas 
etárias. Houve dificuldade em conseguir o número de crianças e adolescentes atendidos 
anualmente, visto que, os atendimentos nas instituições não têm um prazo exato de 
encerramento, assim, colhemos os dados das crianças e adolescentes atendidas no 
momento da pesquisa. Outro fator, algumas instituições responderam o número total 
de famílias ou incluíram o número total de pessoas adultas com múltiplas deficiências. 
Para resolver essa questão, utilizamos pesquisa qualitativa, in loco para identificar mais 
precisamente nosso público alvo, qual seja, pessoas com deficiência visual com idade de 
zero a dezoito anos. Perguntamos então sobre o atendimento mensal do nosso público 
alvo e chegamos à média de 740 pessoas pertencentes ao nosso público alvo.

PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL ANUAL

6.062

740
TOTAL MENSAL

(menores de 18 anos)



Gráfi co 5 - Frequência de realização de trabalho voluntário, em 2022, nas Instituições no 
Estado de São Paulo que atendem crianças e jovens com defi ciência visual

Na avaliação mostrada no Gráfi co 5 pretendíamos saber se as organizações dispunham 
de pessoas ou organizações, empresas, coletivos ou grupos locais que prestavam serviço 
voluntário nas diferentes áreas das instituições. Observa-se que a grande maioria conta 
com apoio de trabalho voluntário.
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Gráfi co 6 - Participação de trabalhadores voluntários em relação a colaboradores 
(profi ssionais contratados), em 2022, nas Instituições no Estado de São Paulo 
que atendem crianças e jovens com defi ciência visual

Nota- se no Gráfi co 6 que as instituições contam com um número muito expressivo de 
voluntários e um menor de colaboradores da própria Instituição. Essa massa de voluntários 
provém de diferentes redes nas quais a organização está inserida. Compreendem 
familiares de atendidos, profissionais de diferentes áreas da saúde, educação, assistência 
social, comerciantes locais, entidades e movimentos de bairro e pessoas avulsas que 
atuam como voluntários. Colaboradores são profissionais contratados. O mapeamento 
contou com a participação de instituições de grande, médio e pequenos porte, porém, as 
de pequeno porte são a maioria dentro do Estado de São Paulo; sendo assim, o número de 
funcionários é bem menor.

COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS

QUANTIDADE DE
COLABORADORES

QUANTIDADE DE
VOLUNTÁRIOS

82%

18%



Gráfi co 7 – Recursos de acessibilidade em 2022 nas Instituições no Estado de São Paulo 
que atendem crianças e jovens com defi ciência visual

Foi possível perceber, como representado no gráfi co 7, que os recursos para as pessoas 
com deficiência visual disponíveis nas Instituições ainda não são suficientes. Assim por 
exemplo do total de 38 instituições avaliadas apenas 20 dispõem de piso tátil e apenas 12 
possuem livros em braille. A falta de recursos financeiros foi citada na pesquisa qualitativa 
como sendo o maior impeditivo para dotar as instituições de equipamentos adequados 
para as pessoas com deficiência visual.
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Gráfi co 8 – Temas avaliados objeto da pesquisa qualitativa que em 2022 despertam o 
interesse das Instituições no Estado de São Paulo que atendem crianças e jovens com 
defi ciência visual 

Temas: disponibilidade de livros e leituras; atendimento a pessoas com defi ciências; 
atendimento a pessoas com defi ciência visual; articulação de projetos em rede; oferecimento 
de educação inclusiva; disponibilidade de tecnologias assistivas e capacitação para 
habilitação e reabilitação.

As instituições em sua quase totalidade demonstraram interesse em todos os temas 
apresentados na pesquisa qualitativa: atendimento a pessoas com deficiências, atendimento 
a pessoas com deficiência visual, disponibilidade de livros e leituras, oferecimento de 
educação inclusiva, articulação de projetos em rede, disponibilidade de metodologias 
assistivas e de capacitação para habilitação e reabilitação.

38
37

TEMAS QUE DESPERTAM INTERESSE DAS INSTITUIÇÕES

- LIVROS E LEITURAS
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
- ARTICULAÇÃO DE PROJETOS 
- EDUCAÇÃO INCLUSIVA
- TECNOLOGIA ASSISTIVAS
- HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL



Gráfi co 9 – Instituições no Estado de São Paulo que atendem crianças e jovens com 
defi ciência visual que realizam projetos ou que trabalham em rede com outras Instituições

Foi possível observar (gráfico 9) que grande parte das instituições entrevistadas já executam 
algum tipo de trabalho em rede, mesmo que informal. Entretanto todas as que ainda não 
executam manifestaram desejo que isso ocorra e reconhecem e valorizam a importância 
de estabelecer interações e rede para ampliar e melhorar o atendimento. Os motivos que 
não permitiram ou dificultaram o trabalho em rede citados foram, principalmente, a falta 
de recursos humanos e financeiros, seguindo-se outros fatores como restrições devidas 
aos estatutos da Instituição e falta de conhecimento de como realizar esse trabalho.

REALIZAM TRABALHO 
EM REDE

INSTITUIÇÕES QUE REALIZAM TRABALHO EM REDE
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TRABALHO 
EM REDE

80%

20%



II. A ASSISTÊNCIA SOCIAL: ARRANJOS E REARRANJOS PARA UMA 
PARTICIPAÇÃO MAIS EFETIVA E QUALIFICADA DAS PESSOAS A 
SEREM ATENDIDAS

Neste capítulo, apresentaremos o perfil e ações realizadas pelas instituições que atuam com 
assistência social. Durante as entrevistas notamos que mesmo aquelas que não trabalham 
diretamente com a área prestam algum tipo de serviço e assistência aos atendidos e /ou 
para suas famílias. Compreendemos que a partir do momento que uma instituição atende 
gratuitamente pessoas com deficiência visual está, de maneira geral, contribuindo com o 
cuidado e transformação sociais na região de atuação e no respectivo bairro e município.

Ao disponibilizar serviços como atendimentos médicos e terapêuticos, proporcionar oficinas 
e atividades manuais, servir refeições e lanches durante o período de estadia das crianças 
e adolescentes com deficiências, disponibilizar materiais didáticos e equipamentos de 
forma gratuita, o atendimento social está sendo contemplado. Encontramos essas ações 
em quase todas as instituições que visitamos.

 Projetos, Atividades e Parcerias

Parcerias com Secretarias de Assistência Social, Conselhos da Pessoa com Deficiência e 
Conselhos das Crianças são algumas das estabelecidas pelas instituições. As parcerias são 
firmadas em função dos contextos e dos atendimentos a serem realizados. Geralmente, a 
porta de entrada das crianças e adolescentes é um diagnóstico feito pela assistente social 
da unidade, por meio de triagem. As pessoas atendidas e respectivas famílias são a seguir 
encaminhadas às ações oferecidas pelas instituições de modo que possam participar de 
maneira mais adequada e efetiva das atividades e projetos disponíveis.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) são em grande parte, as parcerias mais constantes 
das instituições cujo foco principal reside na assistência social. A finalidade do CRAS 
(estabelecida em Lei Federal da Assistência Social nº 8742/93) é, resumidamente, ser um 
equipamento público que visa, através da Política Nacional da Assistência Social, incidir 
e atuar com famílias e pessoas em contexto de vulnerabilidade social e garantir-lhes o 



acesso aos direitos sociais. Está presente em todo território nacional. Já o CREAS é uma 
unidade pública que pode ser estadual, municipal ou regional. Seu principal papel é o 
de acolher, providenciar e encaminhar as ações necessárias para apoiar as famílias e 
indivíduos em situação de violência e/ou que já tiveram seus direitos violados. 

Vale destacar que nem todas as instituições têm essas parcerias. Notamos que as 
instituições de menor porte têm mais dificuldades em acessar essas políticas públicas, seja 
por conta de não haver uma unidade na região, ou, por falta de colaboradores disponíveis 
para fazer os trâmites necessários. As burocracias, muitas vezes se tornam um impeditivo 
para firmar parcerias.  A pandemia da Covid-19 e teve entre as suas consequências o 
encerramento de algumas parcerias e a reformulação de outras. Como exemplo verificou-
se que instituições que utilizavam o transporte provido pelas secretarias para levar e trazer 
seus atendidos tiveram as parcerias bloqueadas devido às restrições impostas pelos 
isolamentos e pelo atendimento remoto. Essas parcerias ainda não foram restabelecidas, 
também por razão de reestruturações que estão ocorrendo nessas unidades públicas.

É importante relembrar que as instituições atendem pessoas com múltiplas deficiências 
como, por exemplo, a baixa visão associada à paralisia cerebral que é um quadro bastante 
frequente entre as crianças de 0 a 6 anos de idade; no entanto, a deficiência visual precisa ser 
preponderante. Os projetos são sócio assistenciais e socioeducativos e visam desenvolver 
a autonomia das crianças e adolescentes em diferentes esferas e contextos sociais. 
Portanto englobam educação, orientação e mobilidade, e também propiciam acesso aos 
tratamentos especializados geralmente oferecidos por Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
como psicoterapia, tratamento oftalmológico, fisioterapia e terapia ocupacional. Busca-se, 
também, garantir o acesso aos esportes e à cultura.

Existem atividades específicas para cada faixa de idade. Os atendimentos nas instituições 
ocorrem de uma a três vezes por semana e perduram pelo tempo necessário para o seu 
desenvolvimento. As ações realizadas pelas instituições com finalidade de assistência 
social têm nas famílias e nos respectivos atendidos seus aliados principais. Não raramente, 
as famílias precisam ser orientadas a reorganizar o seu cotidiano para que as crianças 
e adolescentes permaneçam na instituição e possam ter os acompanhamentos global e 
transdisciplinar necessários ao seu efetivo desenvolvimento.



O desenvolvimento se fortalece por meio dos encaminhamentos feitos pelas assistentes 
sociais para outras instituições, como a AACD, APAE e GRAAC. Além dessas, também 
encaminham seus atendidos àquelas que acolhem a deficiência visual. Entretanto, esse 
tipo de parceria é raro visto que as instituições citadas acima não têm capilaridade em todo 
o Estado e, estão também sujeitas a enfrentamentos diversos que as restringem em suas 
especialidades.

Observamos que a inclusão social por meio da interdisciplinaridade é o que movimenta 
as instituições nas áreas da assistência, da saúde, da educação e da cultura. A busca pela 
inclusão passa necessariamente pelo acolhimento, pela ação profissional e requer olhar 
generoso de todos os profissionais envolvidos. 

Durante o período crítico da pandemia as instituições também se voltaram mais nitidamente 
para o suporte das famílias. As ações incluíram arrecadação de cestas básicas e as tentativas 
de garantir e disponibilizar materiais e equipamentos com o intuito de não perder o vínculo 
das pessoas atendidas.  Essas ações foram desenvolvidas para evitar maiores prejuízos 
ao desenvolvimento, à criatividade e aos laços de afeto. Estes ainda são atualmente os 
grandes desafios dessas instituições.

Neste Mapeamento, optamos por separar por capítulos as áreas que acreditamos serem 
as mais importantes nos atendimentos a crianças e adolescentes nas instituições paulistas 
com o intuito de oferecer um panorama geral dos trabalhos e ações desenvolvidos em cada 
área. Entretanto cabe salientar que o isolamento por área de conhecimento se tornou quase 
impossível visto que a intercomunicação e a pluralidade estão na base do funcionamento 
dessas instituições, como será abordado nos próximos capítulos.



III. A SAÚDE EM QUESTÃO: ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

No Brasil, as questões relacionadas à saúde sempre estiveram em pauta. Vemos diariamente 
a população tendo dificuldades em acessar os serviços públicos para tratamentos e 
exames laboratoriais, consultas com especialistas e medicamentos. A ausência ou a baixa 
efetivação das políticas públicas para a saúde atinge principalmente as pessoas e grupos 
sociais mais vulneráveis, aqueles que necessariamente precisam e têm o direito garantido 
por lei a ter acesso e tratamentos com qualidade.

O sistema público de saúde está insuficiente, faltam profissionais qualificados de diversas 
áreas e, quando existem, não conseguem atender as demandas e especificidades locais. 
A relação de profissionais com os pacientes é precária, cerceando o acesso aos cuidados 
e contribuindo para o não avanço e efetivação das políticas públicas para pessoas com 
deficiências.  

A deficiência visual é definida formalmente pela Lei Federal nº 6.931, de 2017, ¹como: 
“cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 em qualquer dos olhos” ...” 
e a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica (BRASIL, 2017). Em 2010, o Censo do IBGE apontou que existem, no Brasil, 
cerca de 582 mil pessoas cegas e 6 milhões com baixa visão. Pesquisadores especialistas 
na área apontam que “a deficiência visual apresentou maior prevalência comparada com a 
auditiva e física” (Calzavara; Matos; Costa; Freitas (2018)

Esses dados nos mostram uma contradição interessante. A deficiência visual está alocada 
à área da saúde, porém talvez este seja o serviço mais precário na disponibilização de 
atendimento para as pessoas com deficiência visual, situação esta que dificulta a inclusão 
e acessibilidade.

 ¹https://proceedings.science/cited/papers/saude-e-acessibilidade--a-realidade-dos-deficientes-visuais-no-brasil- 

Link pesquisado:  dia 25/07/2022

Saúde e Acessibilidade: a realidade dos deficientes visuais no Brasil – Calvazara; Matos; Costa e Freire Paper apresentado no 

1° Congresso Internacional de Educação: Diversidade, formação e saberes docentes. Agosto de 2018.



Contudo, neste capítulo, não nos atentaremos somente às falhas, mas sim, olharemos 
como as instituições que atende o público com deficiência visual, cujo foco é a saúde, têm 
criado e recriado estratégias e maneiras de acessar os serviços com um único objetivo, 
qual seja, melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes atendidas em suas 
unidades.

Retomando o que foi relatado no capítulo anterior, a maior parte das instituições que foram 
objeto desse Mapeamento, executam trabalhos e projetos de maneira interseccional, 
apesar de terem uma área de atuação específica. A seguir apresentamos as atividades e 
demandas das instituições paulistas, assim como as dificuldades enfrentadas para prover 
às pessoas atendidas os necessários acessos e cuidados na área da saúde.

Projetos, Atividades e Parcerias

A habilitação e a reabilitação foram as atividades terapêuticas mais citadas pelas instituições. 
Requerem um conjunto de profissionais de diferentes áreas: medicina, psicologia, terapia 
ocupacional, fisioterapia. Portanto são necessárias equipes interdisciplinares para atender 
as especificidades de cada criança e adolescente, e assim, desenvolver sua funcionalidade 
e autonomia. Entretanto, observamos que são poucas instituições que possuem esses 
profissionais no seu quadro de colaboradores e voluntários. 

Os relatos permitem perceber que, além das dificuldades financeiras das instituições 
agravadas nesse período de pandemia, não há nos municípios do interior paulista 
suficientes profissionais qualificados para trabalhar com pessoas com deficiência visual. 

Além da escassez de profissionais especializados ou com experiência em deficiência 
visual, são raras as instituições que oferecem serviços de oftalmologia e ortóptica. Estas 
se valem de profissionais voluntários que atendem às demandas da instituição em seus 
consultórios ou na própria instituição. Salvo algumas exceções, a instituição não tem como 
garantir a permanência desses profissionais e, por conseguinte, os tratamentos por eles 
oferecidos. Trata-se de uma contínua batalha, não só na busca desses profissionais, como 
também, em prover os espaços e equipamentos necessários aos atendimentos.



Notamos que é na área da saúde que as instituições encontram mais desafios, apesar das 
dificuldades continuam a elaborar projetos e firmar parcerias. 

Geralmente, quando as crianças e adolescentes ingressam na instituição já têm laudos 
médicos indicando as deficiências e os respectivos tipos. Esse procedimento auxilia 
a instituição no encaminhamento das atividades específicas e ameniza a ausência de 
profissionais especialistas nas áreas. 

Terapeutas ocupacionais, psicólogos e profissionais da educação física são mais 
frequentes nas instituições e participam nos projetos e atividades destinados às pessoas 
com deficiência visual. Realizam atividades de estimulação visual e de desenvolvimento 
motor, e da concentração e memória assim como estimulação sensorial, de orientação e 
mobilidade. Portanto contribuem muito para o desenvolvimento global daquela população.

Constatamos que são poucas as instituições que conseguem parcerias e/ou manter 
projetos com os serviços públicos oferecidos por Secretarias Municipais ou pela Secretaria 
Estadual de Saúde. Essas secretarias geralmente dispões de equipamentos concentrados 
nos Centros Especializados em Reabilitação (CER). Novamente, observamos que a falta 
de colaboradores e as burocracias estatais são as principais barreiras enfrentadas pelas 
instituições na busca de parcerias na área da saúde.

Entretanto, as instituições continuam se dedicando a pensar formas mais assertivas 
e efetivas para lidar com a dissociação observada na prática entre o atendimento 
especializado demandado pela deficiência visual e a área da saúde. Este Mapeamento 
aponta questões importantes no atendimento às pessoas com deficiência visual que 
precisam ser compartilhadas e enfrentadas por toda sociedade.



IV. SABERES E APRENDIZAGENS: A EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL COMO PONTO PRIMORDIAL PARA ALCANÇAR A 
EQUIDADE SOCIAL

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva tem como 
objetivo fundamental a construção de políticas públicas que possam promover uma 
educação qualificada para todas as pessoas em idade escolar.

No contexto citado acima, grupos de especialistas em educação especial e inclusiva vêm, 
juntamente com os movimentos sociais, organizando e propondo formas e diretrizes 
para que todos estudantes do Brasil tenham acesso à aprendizagem especializada e de 
qualidade. 

Temos uma série leis, portarias e diretrizes, recomendações, atos administrativos que 
enfatizam a regulamentação e fiscalização na aplicação das leis e regulamentos para 
pessoas com deficiência visual: “A Portaria nº 2.678/02 aprova a diretriz e as normas para o 
uso, ensino, e a produção e difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino, 
compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação 
para o seu uso em todo o território nacional”. (BRASIL, 2008).

² O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, 

social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os 

alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 

tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que 

conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola (BRASIL, 2008).

²http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf



É importante notar que o sentido da educação que trataremos aqui não é somente o da 
educação formal que acontece dentro do sistema oficial de ensino. Consideramos aqui que 
as instituições participantes deste Mapeamento, mesmo aquelas cujo foco se situa em 
atuações como saúde e assistência social promovem atividades e ações que seguramente 
estão no campo educacional. Propiciam assim aos seus atendidos uma participação mais 
ativa na sociedade e colaboram com seus anseios pessoais.

Encontramos diversos tipos de aprendizagens que as diversas instituições oferecem 
para crianças e adolescentes com deficiência visual.  Como exemplos temos: atividades 
da Vida Autônoma (AVA), alfabetização, braille, cursos preparatórios para vestibulinhos e 
vestibulares, informática, treinamentos para o ingresso no mercado de trabalho, tecnologias 
assistivas, equoterapia, massoterapia, e outros ligados à arte, cultura e esportes.

Algumas instituições firmaram convênio com as Secretarias de Educação municipais ou 
estaduais respectivas para atenderem estudantes no contraturno. As atividades são, em 
geral e principalmente voltadas ao reforço escolar em braille nas disciplinas de língua 
portuguesa e matemática. As gestoras das organizações argumentam que as escolas 

Projetos, Atividades e Parcerias

³Figura 1: Livros/desenhos e relevo



públicas não possuem professores especializados e materiais para trabalharem com 
alunos com deficiência visual. Relatam que a grande quantidade de alunos em sala de 
aula dificulta o oferecimento pelos professores de atenção especial às especificidades de 
cada estudante, lembrando que, além da deficiência visual, frequentam na mesma sala 
pessoas com outras deficiências.

Relatam, a importância do estudo no contraturno para o desenvolvimento das aprendizagens. 
No entanto as famílias encontram dificuldades em manter a frequência dos estudantes nas 
instituições e a razão mais citada foi a necessidade de transporte. Alguns alunos se utilizam 
do Serviço Especial de Transporte (LIGADO) ou do Transporte Especial Gratuito (TEG), mas 
devido às diferentes questões burocráticas e de informação o transporte público comum é 
o meio mais utilizados pelas famílias.

Ao longo das entrevistas percebemos que as instituições que oferecem atividades 
no contraturno têm contato mais próximo com as escolas, com a diretoria e com as 
professoras. Há uma troca de saberes e ajuda mútua com a finalidade de garantir aulas 
mais qualificadas para as crianças e adolescentes. As escolas procuram as instituições 
para encaminhar estudantes e aprimorar os saberes sobre materiais didáticos acessíveis, 
além de outras metodologias educativas. A instituição, por sua vez, abre as portas para as 
escolas e oferece formações especializadas para o corpo docente.

Por outro lado, mapeamos instituições que não oferecem reforço escolar, porém são 
acionadas e apoiam as escolas locais na avaliação da necessidade de recursos ópticos, 
orientação sobre braille, e sobre a ampliação e impressão de materiais didáticos.

Contudo, devido à pandemia da Covid-19 e às atividades remotas, o trabalho no contraturno 
e os projetos relacionados tiveram muita dificuldade em se manterem. As instituições 
passaram por momentos de reestruturação e redefinição dos trabalhos internos e externos.

Mapeamos também uma escola particular que oferece o ensino formal desde a educação 
infantil até o nono ano de maneira gratuita para estudantes com deficiência visual. Com um 

³http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf



corpo docente especializado em estudantes cegos e com baixa visão, a escola desenvolve 
projetos e atividades para além da sala de aula. São aprendizagens que contam com 
a participação de todas as pessoas com ou sem deficiência, incluindo colaboradores e 
parceiros. São elas: visitas a museus, passeios de bicicleta, olimpíadas de leitura que 
premiam os melhores leitores e escritores em braille, encontros com as famílias, enfim, 
atividades que ajudam a desenvolver nos estudantes e na comunidade escolar outras 
habilidades e competências.

Os trabalhos realizados pelas instituições cujo foco é a educação também interagem com 
as áreas da assistência e da saúde. Existe um fluxo de trabalho que prevê a inclusão efetiva 
a partir do cuidado global, tanto das crianças e adolescentes quanto das famílias. Ambas 
passam por processos de triagem pedagógica e de assistência social, são verificados os 
laudos e, quando preciso, as pessoas são encaminhadas para consultas médicas com 
especialistas. Os espaços tomados em conjunto dispõem de uma infinidade de materiais 
e recursos que possibilitam as aprendizagens física, psicológica e até alimentar com 
qualidade e segurança.  

Importante ressaltar a presença e participação de instituições que, ao longo dos anos, 
foram se tornando referências para outras em áreas específicas, como a produção de 
livros acessíveis, falados e traduzidos para o braille, além de distribuir e disponibilizar seu 
acervo para instituições públicas e privadas que trabalhem com pessoas cegas e de baixa 
visão.

Instituições que se tornaram referência na produção e distribuição de materiais e brinquedos 
adaptados e inclusivos, máquinas braille, jogos, lupas, bengalas. Mapeamos também, 
instituições que são referência nos esportes e na dança para crianças e adolescentes 
com deficiência visual. Percebemos que essas instituições que estamos chamando de 
“referências”, influenciam positivamente as instituições paulistas aqui presentes. Elas 
funcionam como um ponto de apoio e de busca por melhores recursos e informações sobre 
o que está disponível para a deficiência visual, contanto com os ajustes e transformações 
ao longo dos anos, principalmente nas tecnologias. Por fim, a educação que é trabalhada 
pelas instituições possui uma diversidade de atividades que proporcionam novos horizontes 
e saberes construindo novas narrativas sobre e para as pessoas com deficiência visual.



V.    JUVENTUDE E MERCADO DE TRABALHO: QUAIS SÃO OS 
        DESAFIOS DOS JOVENS E DAS INSTITUIÇÕES?

Ao perguntar para as instituições sobre o mercado de trabalho para adolescentes com 
deficiência visual, obtivemos respostas quase unânimes, quais sejam: a escassez de 
vagas, empresas que prometem a inclusão e não cumprem, dificuldade em estabelecer 
parcerias para a formação voltada ao mercado de trabalho.

Os projetos de empregabilidade ainda são um desafio para as instituições paulistas, 
principalmente nesse período pandêmico. Os trabalhos internos e parcerias que, de maneira 
geral, já eram difíceis tornaram-se mais ainda e outros talvez não terão a possibilidade 
de continuar. Contudo, as instituições aqui mapeadas, observam a empregabilidade das 
pessoas com deficiência visual como um dos pontos primordiais para que a sociedade 
enfrente as exclusões sociais, mesmo que sejam difíceis a implantação de projetos e a 
inclusão das pessoas.

Quando se trata de empregabilidade para pessoas com deficiência visual, as empresas 
procuram as instituições para fazerem parcerias, mas, de maneira geral, são as instituições 
que enviam seus projetos para elas. Nesses, tentam firmar acordos para que as empresas 
deem treinamento para os jovens em diferentes setores e depois os contratem, fato que 
acontece de maneira ainda restrita. 

“É preciso enfrentar a cegueira em toda a sociedade. Muito difícil para 

uns, um pouco menos difícil para outros. Fácil para ninguém”.

(Dorina Nowill)⁴

Projetos, Atividades e Parcerias

⁴https://queridojeito.com/frases-da-dorina-nowill



A preparação para o mercado de trabalho, por vezes acontece nas próprias instituições, 
com o apoio de psicólogos e pedagogos que auxiliam nas aprendizagens e treinamentos, 
por exemplo, sobre como participar de uma entrevista de trabalho.

Outras, com o apoio de voluntários, oferecem cursos de confeitaria, panificação, 
massoterapia, informática. No entanto são na maioria atividades livres e sem comprovantes 
de conclusão de cursos, fato que atrapalham esses jovens ao disputarem uma vaga de 
emprego.

Os adolescentes que possuem mais de uma deficiência, que são a maioria, encontram 
mais dificuldades em serem contratados, seja como aprendizes ou como estagiários. 
As instituições relatam que as empresas de diferentes setores se preparam mais para 
receber pessoas com deficiência motora, cumprem as regras estabelecidas por lei, são 
adeptas à inclusão, mas quando se trata das pessoas com deficiência visual, informam 
que não possuem recursos para manter esses adolescentes no local de trabalho.

As instituições que têm programas de empregabilidade de pessoas com baixa visão ou 
cegas investem na qualificação profissional, por meio de cursos em diferentes áreas e 
de parcerias mais sólidas com as empresas. No entanto, ressaltamos que essa não é 
a realidade das instituições do Estado de São Paulo. Sem desconsiderar esse trabalho 
valoroso para toda a sociedade, são pouquíssimas e a capacitação geralmente foi obtida 
por meio da experiência de muitos anos e do reconhecimento social na área apoiada pelos 
respectivos recursos físicos, tecnológicos e financeiros. A Lei de cotas para pessoas com 
deficiência existe desde 1991, está contida no art. 93 da Lei nº 8.213/91. Essa lei demanda 
que as empresas tanto públicas como privadas devam reservar de 2% a 5% das suas vagas 
para pessoas com deficiências (PCDs) e assim contribuam de maneira efetiva para a 
inclusão dessa população no mercado de trabalho. 

O Portal Público da Inspeção do Trabalho, apresenta detalhadamente o número de PCDs 
empregados em diversas áreas, deixaremos aqui o  ⁵link para quem quiser consultar. 
Entretanto, o Portal não especifica as deficiências, teríamos que fazer uma pesquisa mais 

⁵https://sit.trabalho.gov.br/radar/



profunda sobre esse tema/público, para termos a exata noção sobre como e de que maneira 
a lei de cotas para PCDs está beneficiando as pessoas com deficiência visual.

Em um artigo publicado, a Fundação Dorina que há mais de 60 anos atua na área da 
empregabilidade, revela que: “Em 2019, a área de empregabilidade da Fundação Dorina 
promoveu a admissão de 116 profissionais, já em 2020, foram registradas 60 contratações, 
uma queda de 50%”⁶

Contudo, sabemos que devido a pandemia da Covid-19, o desemprego aumentou em todo 
o território nacional. Porém sabe-se por pesquisas que alguns grupos sociais foram os 
mais prejudicados, incluindo as pessoas com deficiência visual. Não obstante, vale lembrar 
que o foco de nosso mapeamento é nas pessoas de 0 a 18 anos, que pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, só podem ser contratadas na condição de aprendiz, com todos os 
direitos garantidos na CLT, salvo algumas restrições como não exercer funções insalubres 
e perigosas.

Sabemos que a empregabilidade está também conectada com a educação formal, ou seja, 
esses adolescentes precisam ter acesso a uma educação qualificada e de qualidade para 
que possam participar de forma mais efetiva do mercado de trabalho. Como vimos no 
capítulo anterior, existem muitas falhas no sistema educacional, principalmente quando 
se trata da deficiência visual, e são as instituições que, de forma geral, acolhem essa 
demanda contribuindo com o fortalecimento das aprendizagens.

Torna-se urgente que na infância e adolescência as pessoas com deficiência visual sejam 
atendidas com todas as garantias da legislação referentes à saúde, assistência social e 
educacional, e direitos humanos. Além disso, é necessária a tomada de consciência por 
parte de todos os setores da sociedade para esta questão de modo a promover de fato a 
diversidade e inclusão nas empresas.

⁶https://jornalistainclusivo.com/pandemia-derruba-contratacoes-de-cegos/



VI.  EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS: O EMPENHO DAS INSTITUIÇÕES   
        EM MELHORAR E ADEQUAR O ESPAÇO DE TRABALHO

Equipamentos e infraestrutura são componentes fundamentais para o desenvolvimento e 
permanência das atividades nas instituições de apoio às pessoas com deficiência visual. 
No capítulo I –“Dados quantitativos das organizações que trabalham com o público alvo 
do Mapeamento”, relatamos que os equipamentos e/ou os recursos de acessibilidade das 
instituições mapeadas ainda são insuficientes. Assim observamos que apenas 20% das 
instituições têm piso tátil; 14% possuem rampas de acesso; 12% têm livros em braille; 13% 
exibem identificação em braille nas portas e corredores e 10% disponibilizam vídeos com 
audiodescrição. Entretanto, na pesquisa qualitativa, notamos que, no geral, as instituições 
dispõem ao menos de 3 ou mais desses equipamentos, situação que permite a execução 
de seus projetos e atividades.

A posse e a utilização dos equipamentos dependem da infraestrutura física e profissional 
assim como do aporte de recursos a cada organização porque, como já enunciado nos 
capítulos anteriores, temos instituições de diferentes aportes no Estado de São Paulo. 

⁷Figura 1: Máquina para gravação em placa de metal de escrita braille

⁷https://create.vista.com/pt/photos/maquina-de-braille/



Esta situação não significa, em absoluto, que os atendimentos e atividades variem em 
qualidade dado que as formas de elaborar e organizar os espaços e trabalho dependem 
das especificidades de cada instituição.

Todas as instituições possuem máquinas de impressão em braille, algumas mais modernas, 
outras fora de uso devido à falta de manutenção ou de projetos ou de operadores treinados. 
Há organizações que têm uma máquina para cada setor atendido, outras em que elas 
precisam ser compartilhadas. No entanto, a qualidade das atividades é mantida e há um 
trabalho contínuo por parte da gestão em conseguir máquinas mais modernas, recursos 
financeiros para manutenção e profissionais habilitados.

Os valores e custos de manutenção de equipamentos, foram constantemente mencionados 
durante a pesquisa. Por exemplo, são raras as instituições que possuem impressora braille 
em funcionamento, ressaltando-se que com a pandemia e os agravos financeiros a busca 
por adquirir e manter esse equipamento se tornou mais árdua.

Dentre os elementos que compõem a “tecnologia assistiva” os recursos e matérias que 
encontramos com mais frequência foram: computadores com leitor de tela que transforma 
texto em áudio, softwares gratuitos, programas de códigos, máquina fusora de alto relevo, 
livros em formatos acessíveis, soroban, lupas, scanner, sintetizador de voz e equipamentos 
para atividades físicas.

Parcela desses equipamentos foi adquirida por meio de projetos, doações de empresas e 
de voluntários, ou por distribuição gratuita, principalmente livros, por meio de incentivos 
fiscais por programas governamentais ou pela compra direta da instituição. No início 
da pandemia e das atividades remotas, as instituições conseguiram parcerias para 
fornecimento de celulares e acesso à internet para as pessoas que não os possuíam de 
modo a poderem realizar as atividades à distância.



Nas visitas, a estrutura física das instituições nos chamou a atenção. Notamos que todas 
possuem um espaço adequado e inclusivo para atender as crianças e adolescentes com 
deficiência visual e com outras deficiências. As organizações mantêm espaços de modo 
acomodar os projetos que realizam respeitando a diversidade das pessoas atendidas. A 
higienização, organização e a disposição dos espaços, bibliotecas, refeitórios, salas de 
atividades, jardins, recepção, evidenciam o cuidado e a dedicação dispensados pelas 
instituições paulistas que visitamos.



VII.  MARCADORES SOCIAIS: GÊNERO, RAÇA E CLASSE. QUEM É O     
         NOSSO PÚBLICO?

Na pesquisa qualitativa para este mapeamento, tratamos de conhecer algumas 
especificidades do público atendido pelas instituições paulistas. A pergunta que formulamos 
foi esta: qual o público que atendem? Bairro/região, classe social, cor/raça, gênero e 
sexualidade.

Nossa intenção, ao tratar dessa temática foi justamente obter dados em questões que por 
diversos motivos não são abordadas nos estudos ou que não são vistas como importantes 
quando se trata de crianças e jovens com deficiência visual. 

Observamos que é um tema que está distante do enfoque das atividades das instituições, 
salvo uma ou outra que, a partir de observação, pretende desenvolver trabalhos ou fomentar 
pesquisas e ações sobre o assunto. Algumas instituições acharam interessante refletir 
sobre estas questões e outras disseram que não era relevante para o respectivo trabalho.

Notamos, também, que há desconhecimento sobre esses temas e sua importância para a 
formulação de políticas públicas para o enfrentamento de desigualdades experimentadas 
por pessoas com deficiência visual e determinadas por questões raciais, ou de classe, 
ou de gênero e sexualidade. Há áreas e linhas de pesquisa que tratam dessas questões. 
Entretanto os estudos sobre raça, sexualidade, classe e gênero nas diversas condições 
de deficiência ainda são incipientes, principalmente no campo da deficiência visual. 
Exemplificando, estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença pertencem ao campo de 
investigação das ciências sociais principalmente à antropologia. Os marcadores sociais 
servem para nos auxiliar a organizar o nosso pensamento e ações sobre as desigualdades 
e hierarquias de: gênero, raça, sexualidade classe, geração, educação e deficiência. 
Pesquisadores da área debatem sobre a importância de se estudar esses aspectos sociais 
de maneira correlacionada com intuito de analisar sua frequência, identificar desigualdades 
e promover ações que garantam a inclusão e equidade social.



Vivemos em uma sociedade cujas classificações sociais foram construídas e são 
reconstruídas histórica, política e culturalmente ao longo dos tempos. Quando olhamos 
uma pessoa, já a classificamos: homem/mulher; negra/branca; pobre/rica; com/sem 
deficiências; cisgênero/transgênero e assim por diante. A questão que se apresenta é que 
muitas vezes por não saber tratar dessas questões, as deixamos para um plano secundário 
como se não fizessem parte da vida social das pessoas com ou sem deficiências. 

Segue-se um breve resumo sobre cada uma dessas categorias: 

· Raça – As categorias raciais são convenções político-sociais criadas historicamente 
para diferenciar e hierarquizar os grupos sociais. Foram criadas práticas discriminatórias 
que atingem alguns grupos como os negros e indígenas promovendo assim uma série de 
desigualdades que atingem de forma desumana as pessoas pertencentes a esse grupo 
social.

· Classe Social – Podemos resumir classe social como grupos sociais que se diferenciam 
uns dos outros em consequência das diferenças econômicas e culturais. É uma divisão 
socioeconômica provocada e alimentada pelo sistema capitalista.

· Gênero – É uma variação cultural e histórica do que é ser mulher e do que é ser homem.  
É uma relação de poder que provoca desigualdades. O gênero não diz respeito somente às 
mulheres, como raça não diz somente sobre as pessoas negras, ele está contido em todas 
as relações que a sociedade considera como feminino e masculino.

·  Sexualidade – pode ser traduzida como um conjunto de comportamentos afetivos 
e sexuais que uma pessoa sente por outra do mesmo sexo, do sexo oposto, pelos dois 
sexos ou até mesmo indiferença sexual. A sexualidade está relacionada aos sentimentos, 
desejos e emoções desenvolvidos através da interação social.

Ressaltamos que essas categorias de classificação, quando vistas separadamente, não 
fornecem elementos capazes de nos fazer compreender os movimentos dos grupos sociais, 
nem tão pouco, fornecem subsídios para enfrentar as discriminações e desigualdades. 



Portanto, essas classificações sociais precisam ser entendidas e consideradas em seu 
conjunto. De fato, uma pessoa comporta mais de uma categoria. Exemplo: mulher, indígena, 
pobre, deficiente visual e heterossexual.

No decorrer da pesquisa para este Mapeamento, descobrimos que a maior parte das 
crianças e adolescentes atendidos nas instituições são pertencentes à classe C ou D. 
Geralmente pessoas com deficiência visual das classes A e B frequentam instituições 
privadas pagas e as pessoas da classe E frequentemente sequer têm acesso às instituições 
assistenciais ou beneficentes, ou seja, gratuitas.

Em relação ao gênero, com exceção de uma instituição que trabalha especificamente com 
a dança para pessoas com deficiência visual, todas têm um número maior de meninos/
homens atendidos do que de meninas/mulheres. Esse é um dado relevante para ser 
pesquisado, para se saber os motivos pelos quais os meninos estão tendo mais acesso às 
instituições e, portanto, maiores possibilidades de inclusão social em diversas áreas.

Notamos certo constrangimento por parte das instituições em responder sobre as questões 
raciais e de sexualidade dos seus atendidos. Sobre o pertencimento racial, são poucas as 
que têm esse dado. De maneira genérica relataram que há mais atendidos da cor/raça 
branca, do que negros, indígenas ou asiáticos; contudo sabemos que a heteroclassificação 
quase sempre resulta inconsistente.

Sobre as questões relativas à sexualidade, tivemos poucas e vagas respostas: “não 
trabalhamos com esse tema”, “não temos esse problema aqui”, “ damos algumas palestras 
para os jovens”, “ nossa psicóloga trabalha esse “problema” quando ele aparece”. Essas 
foram as respostas mais recorrentes.

Não nos cabe precipitar nenhum julgamento e nem atribuir às instituições o tratamento dos 
temas acima. Contudo acreditamos que se faz necessária a reflexão sobre a importância 
desses marcadores sociais para que haja inclusão justa e efetiva das nossas crianças e 
adolescentes com deficiência visual.



VIII. RECURSOS E CAPTAÇÃO: A SAÚDE FINANCEIRA DAS    
          INSTITUIÇÕES

A saúde financeira das instituições paulistas mapeadas é diversa, porém notamos por 
meio das entrevistas que a captação de recursos é fundamental para se manterem em 
funcionamento. Alguns motivos que favorecem a captação são: antiguidade e/ou terem 
desenvolvido estrutura física e equipes especializadas na consecução de recursos públicos 
e privados e por terem doadores com maior potencial econômico. Ainda, a comercialização 
de produtos que fabricam são fonte de recursos para algumas instituições.

Todas elas passam por situações de equilíbrio e desequilíbrio financeiro no decorrer do 
tempo. Grande parte das organizações passam neste momento por dificuldades financeiras 
e se esforçam para se manter funcionando com a qualidade que desejam. A pandemia, 
como se sabe, agravou de maneira considerável a vida financeira de todos e resultou 
na diminuição das doações e parcerias necessários sustentáculos das instituições. Esta 
situação gerou e está gerando reflexões e ações voltadas a novos modelos de captação de 
recursos.

A seguir, listamos as formas utilizadas pelas instituições para se sustentarem 
financeiramente.

· Contribuição de pessoas físicas, de empresas e recursos obtidos por meio de editais 
incentivados pelas leis de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet, PROAC e CONDECA. 

· Instituições que fabricam equipamentos para pessoas com deficiência visual e 
comercializam seus produtos. Entretanto, também há entre as próprias instituições uma 
política de captar recursos destinados a doações dos itens produzidos para as instituições 
e pessoas sem condições financeiras de adquiri-los.

· Os bazares e brechós são fontes de renda permanente em muitas das instituições. Os 
recursos adquiridos naqueles não são em geral suficientes para arcar com as despesas 
dessas atividades.



· Há instituições que receberam imóveis doados por pessoas físicas colaboradoras com 
o trabalho institucional e que foram, em algum momento, voluntárias. Esses imóveis são 
alugados e a renda é revertida para os projetos da instituição.

·  As doações de pessoas físicas contribuintes regulares são utilizadas para pagamento de 
salários e de contas básicas como luz, água, telefone, internet, e também para compra de 
produtos de limpeza e alimentação.

·  De modo geral, quando há necessidade de uma doação com finalidade específica como, 
por exemplo, consertar o telhado ou portas, ou ainda trocar equipamentos de ginástica, as 
instituições procuram empresas locais parceiras para obter os recursos necessários.

·  Recursos advindos de restituição parcial de impostos arrecadados por nota fiscal, são 
importantes para as instituições. Algumas fazem parcerias com o comércio local para 
recolher as notas, outras dependem de pessoas que fazem a coleta na região de atuação 
das instituições e outras ainda contam com pessoas que voluntariamente as recolhem e 
entregam. 

·  Mapeamos algumas raras instituições possuidoras, nos seus próprios espaços físicos, 
de um setor de telemarketing para captação de doações financeiras. O trabalho é realizado 
por colaboradores contratados ou por voluntários. 

·  Os jantares e almoços temáticos, também são fonte de renda. Com o isolamento físico, 
as instituições se reinventaram e continuaram com essas ações por meio de entrega em 
domicilio (delivery). 

· Encontramos instituições cujos recursos financeiros advêm parcialmente de parcerias 
e projetos com as Secretarias de Educação, Saúde ou Assistência, com o Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente ( CMDCA) e com outros convênios estabelecidos 
com prefeituras.

· Contratações das instituições por empresas locais para darem palestras e informações 
sobre a deficiência visual e apresentações culturais, também foram fontes de renda antes 
da pandemia.



Finalizamos ressaltando o trabalho das instituições na busca constante de estratégias 
de modo a obter os recursos financeiros necessários para manter os atendimentos com 
qualidade e gratuitamente. 

O mapeamento da saúde financeira das instituições paulistas que atendem crianças e 
adolescentes com deficiência visual nos revela a necessidade de compromisso por parte 
do poder público e de toda a sociedade para prover suporte financeiro. Este engajamento 
é essencial porque são elas as referências, muitas vezes únicas a depender da região, 
capacitadas a fornecer atendimento para as famílias que almejam a integração e justiça 
social para seus jovens com alguma deficiência e para todas as pessoas que procuram 
atendimento.



IX.   INSTITUIÇÕES, FAMÍLIAS E SOCIEDADE: REDE DE PARTICIPAÇÃO  
         E PERTENCIMENTO

O tripé instituição, família e sociedade, constitui o eixo articulador que propicia as 
aprendizagens, o respeito e a inclusão permanente das crianças e adolescentes com 
deficiência visual em todos os campos da sociedade. Neste contexto, os objetivos desse 
“tripé”, são fazer prevalecer os direitos fundamentais à vida, à felicidade, à autonomia e à 
liberdade.

O primeiro contato direto das instituições se processa com as famílias das pessoas a serem 
atendidas. Elas chegam às instituições principalmente por indicação de outras famílias, 
ou da escola e de voluntários e também encaminhadas pelas secretarias de saúde e 
assistência social. São os familiares que buscam nas instituições educação e autonomia 
para seus parentes ou agregados com deficiência.

O acesso das famílias às instituições depende muito dos projetos nelas realizados. 
Neste mapeamento, encontramos espaços em que a família é parte fundamental para o 
desenvolvimento dos trabalhos, principalmente quando se trata de crianças de 0 a 10 anos 
de idade. Em outras instituições, há pouca participação das famílias determinada pelos 
seguintes motivos: a instituição não desenvolve atividades que necessitem a presença 
familiar; os jovens atendidos no contraturno geralmente vão e voltam usando transporte 
social do tipo TAG ou LIGADO; os adolescentes com autonomia utilizam o transporte público 
dispensando acompanhamento.

Entretanto, as instituições relatam que mesmo quando a participação da família é 
insuficiente ou dispensada, na ausência de apoio e incentivo familiar os jovens não 

“A força do ideal e a coragem da dedicação são elementos essenciais 

para que as obras que têm como objetivo o homem propriamente dito, 

a sua felicidade e seu bem-estar possam prevalecer em qualquer 

sociedade, presente ou futura” (Dorina Nowill)



conseguiriam desenvolvimento adequado e as instituições teriam dificuldades em dar 
continuidade a seus trabalhos.

Os trabalhos para o desenvolvimento das pessoas com deficiência visual são contínuos, 
não se restringindo apenas aos projetos nos quais participam. A vivência familiar e social 
se agrega às aprendizagens, fortalecendo os aspectos socioeducativos e socioemocionais 
de cada indivíduo. 

De maneira geral, as instituições almejam sempre construir uma ponte sólida com 
as famílias de modo a poder estabelecer trocas de informações e saberes. Existe 
uma variedade de interações possíveis.  É relatado que algumas famílias, por fatores 
pessoais e/ou sociais, demoram a perceber que seus jovens precisam de atendimento 
especializado, notadamente na idade escolar e em se tratando das pessoas com baixa 
visão. Outras famílias, temerosas de preconceitos que afetem portadores de deficiência, 
passam anos evitando qualquer contato fora de seu círculo familiar e assim prejudicam o 
desenvolvimento do jovem. Ao interagir com a instituição terminam por compreender que 
o acompanhamento desse processo é fundamental para a autonomia de todos.

No processo de habilitação e reabilitação, a participação da sociedade é de extrema 
importância. Ao compreender a seriedade da questão e os benefícios da inclusão concreta 
dessas crianças e adolescentes, a sociedade e seus membros colaboram com a criação 
de movimentos e estratégias para que tanto as instituições quanto as pessoas atendidas 
tenham o suporte necessário para se desenvolverem em todas as etapas da vida.

As famílias e a comunidade participantes do cotidiano das instituições exercem apoios 
fundamentais mencionados a seguir. Divulgação dos trabalhos da instituição via mídia 
sociais e televisivas; organização de festas e atividades culturais; engajamento nas vendas 
de convites para almoços e jantares beneficentes; participação de conselhos e pautando 
políticas públicas; oferecimento doações; apresentação das potencialidades laborais e 
intelectuais das pessoas com deficiência visual a diferentes públicos como universidades 
e empresas e por diversas mídias como cinema, teatro, internet, rádio ou imprensa.



 O entorno e vizinhança das instituições aceita sua presença e auxiliam na orientação dos 
desapercebidos. Assim, desenvolvem ações que contemplam a mobilidade, por exemplo, 
exigir do poder público a instalação de semáforos sonoros e pisos tátil de alerta e direcional 
nas proximidades da instituição.

No período crítico da pandemia, algumas instituições notaram que muitas famílias estavam 
passando por restrições alimentares. Projetos e convênios com outras instituições foram 
estabelecidos para obter e doar cestas básicas com a participação do poder público e da 
comunidade. 

Muitos atendidos são das classes D e E, vêm das periferias das cidades ou de localidades 
distantes. Como acontece com frequência, a escola e as instituições, além de serem lugares 
de aprendizados, também fornecem alimentação a essas crianças. O funcionamento dos 
projetos remotamente agravou a situação das famílias e a insegurança alimentar se 
instaurou.

Foi preciso um esforço adicional por parte das instituições para que as famílias continuassem 
participando e se sentissem vinculadas aos espaços. A comunidade, os comércios locais, 
as empresas, e outras instituições de assistência tiveram um papel fundamental nesse 
período.

Na epígrafe deste capítulo, Dorina Nowill argumenta que a coragem e a dedicação são 
primordiais para o bem-estar e para a felicidade das pessoas, foi essa prevalência que 
encontramos nas instituições paulistas, nas famílias atendidas e nas comunidades.



X.    PROJETOS (CASES) BEM-SUCEDIDOS (O QUE FEZ DAR CERTO?)
        E PROJETOS (CASES) DE POUCO SUCESSO (O QUE NÃO FOI        
        POSITIVO?)

Nossa intenção neste capítulo é apresentar casos e/ou projetos elaborados pelas instituições 
e os reais motivos de sucesso ou de pouco sucesso. Tivemos alguns relatos em que os 
casos estavam vinculados diretamente ao desenvolvimento pessoal das pessoas atendidas. 
Outros relatos se referiam às atividades colocadas em prática. Abordaremos apenas as 
ações de alcance coletivo. Vale ressaltar que parte dos projetos ou cases relatados foram 
desenvolvidos antes da pandemia da Covid-19.

Os relatos de projetos pouco efetivos são poucos. Ao iniciar um projeto as instituições 
organizam toda a estrutura para que os respectivos propósitos sejam alcançados. Os 
projetos de escasso sucesso geralmente comportavam ações ou atividades dependentes 
de terceiros não ligados à instituição. De maneira geral as pessoas entrevistadas não se 
recordavam de projetos com pouco ou quase nenhum sucesso. Comentaram que mesmo os 
projetos de sucesso não são perfeitos.  No entanto, além de apresentarem bons resultados 
para os participantes, passam a se tornar uma “marca” da instituição. Interessante notar, 
que alguns projetos ou cases de sucesso são executados em várias instituições. 

APRESENTAMOS DE MANEIRA RESUMIDA ALGUNS PROJETOS OU CASES DE SUCESSO

Coral 
Com o apoio de voluntários, a instituição organiza um coral formado por pessoas 
cegas e com baixa visão. São promovidas apresentações para as famílias e para a 
comunidade em datas comemorativas. 

Feira de artesanato 
Esse é um projeto em que há interação entre a instituição, as famílias e a comunidade, 
envolvendo, portanto, o tripé ideal de colaborações. Geralmente os artesanatos são 
feitos e doados para a feira pelas famílias e por voluntários. Toda comunidade participa.



Natação 
Este é um projeto pouco frequente, pois são pouquíssimas as instituições que têm 
e conseguem manter uma piscina no seu espaço. As atividades que são executadas 
são atraentes para as pessoas atendidas e, com a ajuda de voluntários financiadores, 
o projeto se mantém e figura como case de sucesso.

Guia dos Pedais 
Projeto desenvolvido com a ajuda de voluntários que acompanham e atuam como 
guias para pessoas cegas e com baixa visão em passeios pela cidade em bicicletas 
adaptadas para duas pessoas.

Ballet para pessoas cegas 
O ensino de dança e as apresentações são proporcionados para as pessoas cegas e 
videntes constituindo uma maneira mais inclusiva de viver a cultura.

Atividades de Educação Física 
Além das questões corporais são trabalhadas a convivência em grupo, a mobilidade 
e a autonomia resultando em melhor qualidade de vida.

Cursos de panifi cação 
Estas atividades trabalham as questões motoras e a socialização além de preparar os 
alunos para o mercado de trabalho.



Cursos e treinamentos em informática
Esses são projetos de muito sucesso em quase todas as instituições principalmente 
entre os adolescentes. Também preparam os jovens para o mercado de trabalho.

Foi possível perceber que as instituições paulistas mantêm firme compromisso com as 
atividades que exercem. A pandemia e o isolamento físico as obrigaram a desenvolver 
e elaborar novos projetos e abordagens. Atualmente as instituições de apoio às pessoas 
com deficiências visuais vivem um momento de recomeços!



XI.   PROPOSTA DE FORMULAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA   
        AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

As propostas para formulação de políticas públicas para crianças e adolescentes com 
deficiência visual apresentadas pelas instituições já estão em parte contempladas em 
leis federais, estaduais e municipais e/ou regulamentos e normativas. A questão que foi 
levantada pelas instituições participantes do presente estudo é que as políticas públicas já 
existentes não são cumpridas e fiscalizadas.

O que as pessoas representantes das instituições querem é que as políticas públicas já 
existentes sejam colocadas em prática de forma contínua e o sejam por toda sociedade. 

Listamos as principais sugestões colhidas durante as entrevistas:

✓ Ensino da metodologia de escrita braille nos currículos das faculdades de pedagogia;

✓ Instalação de audiodescrição em todos os equipamentos que fazem parte do cotidiano 
das pessoas. Por exemplo, nas transmissões pelas emissoras de televisão e nos caixas 
eletrônicos.

✓ Oferecimento de especialização em braille em todas as áreas da educação.

✓ Campanhas públicas que visam conscientizar as empresas sobre a inclusão de 
pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho.

✓ Obrigatoriedade de haver uma professora mediadora treinada no ciclo básico da 
educação.

✓ Divulgar e insistir na prevenção de cegueira com o teste do olhinho nos bebês, assim 
como se faz com o teste do pezinho.

✓ Assistência social e psicológica nas escolas para promover a integração entre pessoas 
com deficiência visual e videntes;



✓ Curso de especialização para treinamento de profissionais aptos a trabalhar com 
deficiência visual em todas as áreas da arte e da cultura;

✓ Políticas integradas entre saúde, assistência social e educação de modo a promover a 
busca ativa de crianças e adolescentes com deficiência visual;

As instituições trouxeram propostas interessantes merecedoras de estudos mais 
aprofundados a fim de pautar ações que promovam o desenvolvimento social no que tange 
às pessoas com deficiência visual e que alcancem toda a sociedade.



XII.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este mapeamento revelou as potencialidades e os desafios enfrentados pelas instituições 
paulistas que atendem crianças e adolescentes. Notamos diversidade de organização 
interna e externa, estruturas distintas e variedade de projetos. 

Suas ações e atividades são movidas pela visão de uma sociedade que venha a ser de fato 
inclusiva para as pessoas com deficiência visual e é com esse objetivo que se empenham. 
Observamos experiências valorosas e trabalho árduo em busca de melhores condições de 
atendimento e acompanhamento das pessoas atendidas e das respectivas famílias. 

Existe a compreensão clara pelas instituições que o trabalho desenvolvido em rede é de 
extrema importância. A rede de interações é ampla e dela participam funcionários da própria 
instituição, colaboradores voluntários, as famílias, as escolas, a vizinhança da instituição, 
empresas, e todos os equipamentos e instituições públicos envolvidos no cuidado aos 
indivíduos como os voltados à saúde e assistência social. Existe também o apoio de outras 
instituições que disponibilizam gratuitamente seus conhecimentos e materiais com a 
finalidade de desenvolverem juntas saberes e atividades visando desenvolver a autonomia 
do público que atendem.

Cada um dos capítulos apresentados oferece possibilidades de aprofundamento das 
diferentes situações, anseios, questionamentos e dificuldades relatados pelas instituições. 
São necessárias mais pesquisas e projetos que promovam reflexão e ofereçam informação 
e indiquem ações e alvos para subsidiar o aporte de recursos materiais e humanos pelo 
Estado e pela Sociedade. As instituições têm trabalhado com recursos limitados e detêm 
o conhecimento para ampliar projetos e programas a depender de recursos adicionais. 
Todo seu trabalho visa a educação e inserção das pessoas com deficiência visual e assim 
garantir-lhes equidade e justiça social.

Sigamos, pois, nessa empreitada!



> Instituições visitadas:

XIII.  INSTITUIÇÕES COLABORADORAS

ABSL - Associação Benefi cente São Lucas

Instituição que atende crianças, jovens e adultos com deficiência, com atendimentos clínico 
e educacional especializado. Também há programas de inserção de jovens e adultos no 
mercado de trabalho e oferecem apoio e orientação a escolas e empresas que incluem 
crianças, jovens e adultos. Uma das atividades destinadas ao público com deficiência visual 
está relacionada ao Sistema Braille, informática, musicografia e orientação e mobilidade.

Saiba mais: https://associacaosaolucas.org.br 

ADEFAV - Centro de Recursos em Defi ciências Múltiplas, 
Surdocegueira e Defi ciência Visual

A instituição promove programas nas áreas de: assistência social, saúde e educação. 
Fundada no ano de 1983, com atendimento ao bebê, criança, jovem e adulto com 
surdocegueira e deficiência múltipla sensorial, ampliando ao longo de sua trajetória 
o atendimento à pessoa com deficiência visual jovem e adulto, para reabilitação. Os 
atendimentos e serviços estão divididos da seguinte maneira:

·  Centro de diagnóstico e avaliação educacional;
·  Centro educacional especializado infantil;
·  Centro educacional especializado;
·  Centro de habilitação e reabilitação;
·  Centro de formação.

Saiba mais: https://associacaosaolucas.org.br 



ADEVIRP - Associação dos Defi cientes Visuais de Ribeirão Preto e Região

A ADEVIRP conta com serviços especiais que servem de eficientes ferramentas no 
aprendizado e desenvolvimento pessoal e intelectual de pessoas com deficiência visual. Os 
principais serviços são: informática, modalidades esportivas, estimulação visual, terapia 
ocupacional, atividades da vida diária, orientação e mobilidade, serviço social, educação 
musical, entre outros.

Saiba mais: https://adevirp.com.br

AFB - Associação Fernanda Bianchini

Projeto iniciado em 1995 com cerca de 10 alunas cegas do Instituto de Cegos Padre Chico, 
hoje é reconhecido mundialmente por um método pioneiro de ensino da técnica do Ballet 
Clássico para pessoas com deficiência visual, desenvolvido pela bailarina e fisioterapeuta 
Fernanda Bianchini. A integração social por meio da dança, principalmente do ballet como 
uma atividade extracurricular, é a principal missão da entidade. O aprendizado se inicia no 
toque e permite a prática de diversas modalidades de dança, de forma graciosa, trazendo 
aos alunos a melhoria postural, sensorial, espacial, ganhos à autoestima, desenvolvimento 
da autoconfiança e dissolvendo preconceitos.

Saiba mais: https://afbb.ong.br



AFPC - Associação Filantrópica de Proteção ao Cegos

A Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos atende aproximadamente 100 pessoas 
com deficiência visual de toda região de Presidente Prudente. A instituição se destaca 
pelo seu trabalho social e inclusivo, oferecendo atividades de braille, soroban, informática, 
educação física/orientação e mobilidade, práticas educativas para uma vida independente, 
artesanato, música, atendimento nutricional, estimulação precoce, atendimento infantil 
especializado, grupos psicossociais caso aja demanda, orientação e encaminhamento para 
o mercado de trabalho, amenizando as desigualdades sociais e reintegrando o indivíduo 
na sociedade.

Saiba mais: www.associacaodosegos.org.br 

AIADV - Associação Ituana de Assistência aos Defi cientes Visuais 
“Escola de Cegos Santa Luzia”

A instituição atende pessoas com deficiência visual sem limite de idade, desde bebê até 
pessoas idosas nas áreas de serviço social, psicologia, terapia ocupacional, pedagogia, 
orientação e mobilidade, braille, soroban, informática, natação (espaço externo) e oficinas 
de artesanato, culinária e música. Cada pessoa recebe atendimento de acordo com a sua 
idade e necessidade. 

Saiba mais: https://escoladecegositu.com.br



CADEVI - Centro de Apoio ao Defi ciente Visual

O CADEVI foi fundado em 1984 por um grupo de ex-alunos do Instituto Padre Chico 
com a finalidade de continuarem a praticar atividades desportivas e de compartilharem 
sua experiência com outros jovens e adultos que perderam a visão. Para favorecer o 
desenvolvimento social da pessoa com deficiência visual, o CADEVI programa diversas 
atividades sociais, culturais, educacionais, desportivas e recreativas. As principais 
atividades são: artesanato, inclusão digital, atendimento psicológico, condicionamento 
físico, orientação e mobilidade, pilates, karatê e xadrez.

Saiba mais: http://cadevi.org.br

CAIS - Centro de Atenção à Inclusão Social

O CAIS (Centro de Atenção à Inclusão Social) realiza um trabalho imprescindível para que 
os alunos de Diadema possam estar incluídos nas escolas municipais. Implementa ações, 
diretrizes e políticas de Educação na perspectiva inclusiva desde 1993. 

CEMAAE - Centro Municipal de Apoio e Atendimento 
Especializado Rachel Ramazzini Mariotoni

O Centro Municipal de Apoio e Atendimento Especializado Rachel Ramazzini Mariotoni, 
inaugurado no dia 19 de agosto de 2014, presta atendimento especializado aos alunos da 
Rede Municipal de Ensino em idade escolar com deficiências auditiva, visual, intelectual, 
múltipla e algumas síndromes. O centro conta com uma sala de EJA adaptado e uma do 
EJA regular. Com exceção das salas do EJA, os atendimentos são realizados no período 
contrário do Ensino Regular duas vezes por semana para acompanhamento pedagógico e 
também ensino de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) e Braille.



FDNC - Fundação Dorina Nowill Para Cegos

A Fundação Dorina é uma organização sem fins lucrativos e que através de seus projetos 
tem se dedicado à inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, através de serviços 
de reabilitação, disponibilização de livros em formatos acessíveis e inclusão no mercado 
de trabalho. Com muita dedicação à causa, ao longo das últimas sete décadas, produziu 
mais de 6 mil títulos, imprimiu 2 milhões de volumes em braille e mais de mil títulos neste 
sistema! Também foram produzidas mais de 2,7 mil obras em áudio e cerca de outros 
900 títulos digitais acessíveis. Nos serviços de clínica de visão subnormal, reabilitação e 
educação especial, já são mais de 38 mil pessoas atendidas.

Saiba mais: https://fundacaodorina.org.br 

ICCT - Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores

Instituição reconhecida como de Utilidade Pública pelos governos federal, estadual e 
municipal, que atua há mais de 88 anos com atendimentos gratuitos para pessoas com 
deficiência visual. Seus principais serviços são: Impressão em braille, serviço social, 
psicologia, terapia ocupacional, alfabetização em braille, informática e tecnologias e 
orientação e mobilidade.

Saiba mais: http://www.icct.org.br



IDAV - Instituto do Defi ciente Áudio Visual de Votuporanga

O IDAV foi fundado em 1997, pelo oftalmologista Dr. Bendito Aurélio Martins de Lacerda, a 
instituição funcionava na casa do médico, onde havia um grupo de pessoas com deficiência 
visual e auditiva, e voluntários para exercer as atividades. O IDAV conta com uma equipe 
multidisciplinar qualificada para contribuir com o objetivo da instituição: oferecer a todos 
o bem-estar social, um ambiente acolhedor, visando à melhoria da qualidade de vida dos 
atendidos e familiares. A equipe é composta por fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, 
intérprete de libras, assistente social, monitores, professor de braille, instrutora de música.

Saiba mais: https://www.idav.org.br

INSTITUTO DOS CEGOS - Centro de Reabilitação Visual 

O Instituto Rio-pretense dos Cegos Trabalhadores, fundado em 01 de setembro de 1948, 
atende pessoas com deficiência visual, residentes em São José do Rio Preto e regiões, 
atendendo mais de 100 municípios. Os principais serviços são: Serviço social, cursos, 
apoio escolar, próteses oculares, entre outros.

Saiba mais: https://www.institutodoscegos.org.br

Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico

O Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico é uma escola filantrópica, confessional, inclusiva 
e com recursos próprios, que vai desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. 
Atende crianças e adolescentes cegos, com baixa visão, sem deficiências ou ainda com 
outros comprometimentos de aprendizagem, sendo 100% gratuita. Desde sua fundação, é 
dirigido por Irmãs da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo.

Saiba mais: https://padrechico.org.br



LARAMARA - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa
com Defi ciência Visual

Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual é uma 
organização da sociedade civil, sem fins de lucro e sem vínculos políticos ou religiosos. A 
instituição promove o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência visual, por meio 
de atendimento direto, ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos, para a 
sua autonomia e inclusão social.
Saiba mais: https://laramara.org.br

LMC - Lar das Moças Cegas

Cada pessoa atendida na instituição tem um projeto pedagógico ou terapêutico focado 
nas suas necessidades. O trabalho do LMC é dividido em alguns segmentos como: 
terapêutico, educacional, capacitante e extracurricular, promovendo assim uma dinâmica 
de autonomia e independência para cada indivíduo. A intenção é reabilitar; é fazer com que 
a pessoa saia da perspectiva de trancamento institucional, tornando-o uma pessoa que 
tenha possibilidades de viver tudo aquilo que um ser humano tem direito.

Saiba mais: http://www.lmc.org.br

PARA-DV - Associação para o Apoio e Integração do Defi ciente Visual

Instituição com mais de 22 anos de trabalho em prol da pessoa com deficiência visual 
e sua família. Os primeiros atendimentos da instituição se deram a partir da união de 
pais, adultos com deficiência visual e profissionais da área da saúde e educação com a 
finalidade de buscar meios para que pessoas com deficiência visual recebessem orientação 
e atendimentos especializados para garantir uma vida mais plena e participativa.

Saiba mais: http://www.paradv.org.br



PRÓ-VISÃO - Sociedade Campineira de atendimento ao defi ciente visual

Fundada em 1982, a Pró-visão tem como missão “promover a prevenção da cegueira, o 
bem-estar, educação, habilitação e a reabilitação de crianças, adolescentes e adultos com 
cegueira ou baixa visão. Os principais serviços são: alfabetização em braille, reabilitação 
visual, natação, intervenção precoce, atividades da vida diária, orientação e mobilidade, 
cursos, impressão em braille.

Saiba mais: http://provisao.org.br 

SRLM Jardim Humaitá - Serviço de Reabilitação
Lucy Montoro Jardim Humaitá

A SPDM, como gestora deste Centro de Tecnologia e Inovação para pessoas com deficiência 
visual, não mede esforços para que, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de São Paulo, aprimore todos os mecanismos de inclusão 
social, apoio pedagógico e profissionalizante, além de atividades culturais e de lazer junto 
às pessoas com deficiência visual e seus familiares.

Saiba mais: https://srlmhumaita.spdmafiliadas.org.br/ 

AMFC - Associação Massagem feita por Cegos

A associação busca facilitar e proporcionar desenvolvimento pleno e condições favoráveis 
para Inserção e inclusão ao trabalho da pessoa com deficiência visual através da 
massagem. O grupo é pioneiro na arte da massagem feita por pessoas cegas, sem fins 
lucrativos, vínculos políticos e religiosos, com mais de 25 anos atuantes no terceiro setor 
especializados em pessoas com deficiência visual e na massoterapia inclusiva.

Saiba mais: https://massagemfeitaporcegos.org.br

> Instituições não visitadas que participaram da pesquisa quantitativa:



�Biblioteca Pública Municipal Sérvulo Gonçalves

Em Lorena, a Biblioteca Municipal tem 139 anos de história. A existência de uma Biblioteca 
Pública ativa e operante na cidade agrega valores sociais, culturais e de cidadania dentro 
dos planos administrativos de apoio à Educação e à Cultura.  

Instituto para Cegos “Santa Luzia”

O instituto para cegos Santa Luzia é uma entidade que atende pessoas com deficiência 
visual de Araçatuba e região, tendo por finalidade oferecer assistência integral e 
especificamente promocional, proporcionar ocupações condignas e facilitando-lhes sua 
integração na sociedade. O instituto possibilita o acesso à tecnologia da informação, leitura 
e escrita braille, orientação e mobilidade, atividades da vida autônoma, aulas de artesanato 
e capacitação para o mercado de trabalho. 

Saiba mais: https://www.institutocegossantaluzia.com.br

Serenidade do Toque Massagem feita por Cegos

Desde 2006 a Serenidade do Toque, uma empresa social que tem como objetivo causar 
impacto positivo, ampliando as perspectivas de pessoas excluídas pela sociedade, aliada 
à possibilidade de gerar renda e autonomia financeira, através da capacitação de pessoas 
com deficiência visual. Buscam soluções de empregabilidade a centenas de pessoas 
que através das diversas modalidades de cursos de massagens oferecidas, podem ter a 
oportunidade de uma vida mais digna e autônoma. 

Saiba mais: https://www.serenidadedotoque.com.br



AADVAR - Associação de Amigos e Defi cientes Visuais de Assis e Região

A Associação atende pessoas com deficiência visual em situação de exclusão, realizando 
atendimentos, defesa e garantia de Direitos, desenvolve ações especializadas conforme as 
necessidades individuais, na busca da autonomia, bem-estar e do exercício de cidadania. 
Oferece suporte e apoia as famílias no acesso aos serviços oferecidos gratuitamente.

Saiba mais: www.aadvar.com.br 

ADEVIMARI - Associação dos Defi cientes Visuais de Marília 

A Associação dos Deficientes Visuais de Marília, fundada em 12 de julho de 1993 é uma 
associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a integração social através 
de modalidades esportivas, culturais, de lazer e de assistência social, assim como promove 
formação e qualificação profissional por meio de cursos.

ADEVA - Associação de Defi cientes Visuais e Amigos

Desde sua fundação em 1978, presta serviços em favor desse segmento da sociedade, 
focados na sua capacitação para o mercado de trabalho. Disponibiliza cursos gratuitos 
de informática, telemarketing, vendas, braille, orientação e mobilidade, entre muitos 
outros. Oferece palestras, consultoria e assessoria a companhias públicas e privadas, 
direcionadas ao processo de inclusão das pessoas com deficiência visual no ambiente 
de trabalho. Promove eventos culturais e de recreação abertos ao público em geral. Sua 
gráfica produz cardápios, holerites, manuais, folhetos, materiais didáticos e técnicos, 
apostilas, livros, periódicos e tabelas impressos em braille e em caracteres ampliados, 
para pessoas físicas ou jurídicas.

Saiba mais: https://www.adeva.org.br



ADVVALE - Associação dos Defi cientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

A Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba, fundada em 09 de 
dezembro de 2000, é uma associação civil, estatutária sem fins econômicos que visa 
à inclusão e integração das pessoas com deficiência visual na sociedade. Por meio de 
parcerias a ADV-VALE desenvolve ações voltadas para educação, esporte, empregabilidade, 
melhoria de qualidade de vida, saúde entre outros.

Saiba mais: http://advvale.org.br

AVISTAR - Associação de Atendimento a Pessoas com Defi ciência
Visual de Piracicaba

A AVISTAR tem por finalidade, assistir de forma integral pessoas com deficiência visual, 
sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos, promovendo o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, independência, segurança, o 
acesso aos direitos e à participação plena e efetiva na sociedade. As principais atividades 
são apoio pedagógico, atendimento psicossocial, atendimento social, atividades extras, 
avaliação multidisciplinar, educação física, informática e intervenção precoce.

Saiba mais: https://avistar.org.br

APAE - Apae - São José do Rio Preto

A APAE de São José do Rio Preto surgiu com um grupo de pessoas da sociedade, que 
movidos por uma causa: dar oportunidade às pessoas com deficiências intelectuais, se 
mobilizou para fundar uma instituição que concretizasse e tornasse real este objetivo. 
Assim, em 22 de maio de 1964 foi fundada a APAE e iniciou seu funcionamento em 13 de 
outubro do mesmo ano, com 13 alunos, em um prédio alugado no Bairro Boa Vista. Hoje 
a APAE oferece atendimento global a 450 pessoas com Déficit Intelectual do nascimento à 
idade adulta por meio de seus programas de diagnóstico, estimulação precoce, educação 
infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, além de atividades de esporte, 
lazer e cultura.

Saiba mais: http://apaesaojosedoriopreto.org.br



CCLBC - Centro Cultural Louis Braille de Campinas 

Desde 1969 o Centro Cultural Louis Braille de Campinas dedica-se a desenvolver e 
incluir a pessoa com deficiência visual no meio social, oferecendo serviços e atividades 
educacionais, culturais, sociais e de bem-estar físico e psicológico. Atendendo usuários 
a partir dos 6 anos de idade, já inseridas no ensino fundamental, não restringido a idade 
máxima. A idade média dos usuários é de 40 anos. O Centro Braille oferece também às 
pessoas da sociedade que não apresentam deficiência visual, a possibilidade de adquirir 
conhecimentos específicos de código braille, software de voz e outros. Contribuindo 
também com palestras a escolas, ministradas por voluntários e/ou usuários da instituição.

Saiba mais: https://www.braille.org.br

SORRI - Sorri São José dos Campos

A SORRI-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é uma entidade de caráter assistencial, sem fins 
econômicos, que atende pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, 
mental-psicossocial, TEA (Transtorno do Espectro Autista) e múltiplas, em seu programa 
de habilitação, reabilitação e capacitação social e profissional, objetivando sua inserção no 
mercado de trabalho e a promoção do acesso pleno e imediato a todos os bens e serviços 
da comunidade.

Saiba mais: http://www.sorrisjcampos.org.br

CPC AMERICANA - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa
com Defi ciência Visual

Instituição americanense especializada em habilitação e reabilitação de pessoas com 
deficiência visual de todas as faixas etárias e seus familiares/cuidadores. O CPC Americana 
conta com uma equipe de profissionais das áreas de assistência social, educação e saúde, 
além de uma equipe de voluntários que atua na captação de recursos e em atividades 
ligadas ao esporte, lazer, desenvolvimento físico e social. 

Saiba mais: http://cpcamericana.com.br



LAR DO CEGOS - Associação dos Cegos de Ribeirão Preto 

A Associação dos Cegos de Ribeirão Preto, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, oferta 
o Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoa com Deficiência Visual, (cegueira e/ou 
baixa visão), cujos vínculos familiares estejam rompidos e fragilizados. Em seu programa 
de habilitação, reabilitação e capacitação social e profissional, objetiva sua inserção no 
mercado de trabalho e a promoção do acesso pleno e imediato a todos os bens e serviços 
da comunidade.

Saiba mais: www.lardoscegos.com.br

UNESP / Bauru - UNESP - Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação 
e Design (FAAC) - Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino em Design 
Contemporâneo e INKY Design 

A Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design tem suas raízes no curso de 
Desenho e Plástica, pertencente à antiga Faculdade de Ciências da Fundação Educacional 
de Bauru. A Fundação Educacional de Bauru foi criada pela Lei Municipal no. 1.276 de 26 de 
dezembro de 1966, tendo seu estatuto aprovado pelo Decreto Municipal no. 1932 de 09 de 
julho de 1973. No laboratório de Pesquisas, Extensão e Ensino em Design Contemporâneo 
atuam com o desenvolvimento de pesquisas cientificas relacionadas a deficiência visual e 
com o projeto denominado “Lembrei de Você” que reúne uma rede de voluntários ledores 
e destinatários ouvintes com deficiência visual para estes atendidos são enviados áudios 
semanais com poesias, musicas, historias, contos, relatos. Atendem grupos de pessoas 
com deficiência visual e, também instituições do Estado de São Paulo e Minas Gerais.

Saiba mais: https://www.faac.unesp.br



SIGLAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO PROJETO 

1. ABSL - Associação Beneficente São Lucas

2. ADEFAV - Centro de Recursos em Deficiências Múltiplas, Surdocegueira e Deficiência 
Visual

3. ADEVIRP - Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região

4. AFB - Associação Fernanda Bianchini

5. AFPC - Associação Filantrópica de Proteção ao Cegos

6. AIADV - Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais “Escola de Cegos 
Santa Luzia”

7. CADEVI - Centro de Apoio ao Deficiente Visual

8. CAIS - Centro de Atenção à Inclusão Social

9. CEMAAE - Centro Municipal de Apoio e Atendimento Especializado Rachel Ramazzini 
Mariotoni

10. FDNC - Fundação Dorina Nowill Para Cegos

11. ICCT - Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores

12. IDAV - Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga

13. INSTITUTO DOS CEGOS - Centro de Reabilitação Visual - Instituto dos Cegos

14. IPC - Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico

15. LARAMARA - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual

16. LMC - Lar das Moças Cegas

17. PARA-DV - Associação para o Apoio e Integração do Deficiente Visual



18. PRÓ-VISÃO - Sociedade Campineira de atendimento ao deficiente visual

19. SRLM Jardim Humaitá - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Jardim Humaitá

20. AMFC - Associação Massagem feita por Cegos

21. “ - Biblioteca Pública Municipal Sérvulo Gonçalves

22. “ - Centro de Inclusão Socioambiental do Cego

23. “ - Instituto para Cegos “Santa Luzia”

24. “ - Serenidade do Toque Massagem feita por Cegos

25. AADVAR - Associação de Amigos e Deficientes Visuais de Assis e Região

26. ADEVA - Associação de Deficientes Visuais e Amigos

27. ADEVIMARI - Associação dos Deficientes Visuais de Marília 

28. ADVVALE - Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

29. APAE - Apae - São José do Rio Preto

30. AVISTAR - Associação de Atendimento a Pessoas com Deficiência Visual de Piracicaba

31. CCLBC - Centro Cultural Louis Braille de Campinas 

32. CPC AMERICANA - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual

33. LAR DO CEGOS - Associação dos Cegos de Ribeirão Preto

34. SORRI - Sorri São José dos Campos

35. UNESP / Bauru - UNESP - Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design 
(FAAC) - Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino em Design Contemporâneo e INKY 
Design 
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