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Resumo: O presente artigo  objetiva contribuir para o debate sobre o acesso das 
pessoas  com deficiência, que utilizam cadeiras de rodas, aos recursos e 
serviços que a cidade oferece, diante das limitações espaciais  encontradas na 
infraestrutura urbana e nos equipamentos públicos e privados carentes de 
dispositivos acessíveis para todos os públicos. Refletimos sobre a atuação da 
(o) profissional de Serviço Social ante o trabalho de emancipação do sujeito para 
seu pleno exercício de cidadania, em um espaço, onde há mediação de forças 
políticas para construção de um ambiente onde todos se reconheçam 
pertencentes e autônomos. 
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1 -Introdução 

 
Este artigo tem como objetivo contribuir para as reflexões sobre o acesso 

das pessoas  com deficiência, que utilizam cadeiras de rodas, aos recursos e 

serviços que a cidade oferece diante das barreiras espaciais  encontradas na 

infraestrutura urbana e nos equipamentos públicos e privados desprovidos de 

configurações acessíveis a todos os públicos. 

Para tanto, utilizamos como estudo  de caso, a experiência de atuação da 

(o) profissional do Serviço Social  junto aos alunos do Projeto Carioca sobre 

Rodas,  os quais  vivenciam  diversos obstáculos em seu cotidiano relacionados 

à sua mobilidade urbana na cidade, que tornam o seu deslocamento para o 

Projeto, um processo frequentemente árduo, diante de uma organização de 

cidade em sua maioria, inacessível. 
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Buscamos, contudo, contribuir para a reflexão sobre o papel e a 

importância da assistente social em sua inserção profissional no Projeto Carioca 

Sobre Rodas, que se desenvolve através do fortalecimento dos sujeitos na busca 

pela concretização de seus direitos, viabilizando o exercício de sua cidadania. 

 

 

2- Projeto Carioca sobre Rodas: os limites do direito à cidade para pessoas 
com deficiência que utilizam cadeira de rodas:  
 

O projeto Carioca sobre Rodas está localizado na zona norte do Rio de 

Janeiro, na popularmente conhecida Grande Tijuca. O projeto se desenvolve 

desde 2012 e ministra aulas de dança de salão para pessoas com deficiência 

usuárias de cadeira de rodas e,assim, toda a cultura da modalidade da dança de 

salão é transmitida através do ensino de movimentos espontâneos ou 

coreografados para um público de diversas faixas etárias,o qual, 

abrange,crianças, adolescentes e adultos. 

O projeto ao longo de sete anos vem comprovando a viabilidade de que 

pessoas com deficiência podem dançar de forma plena em conjunto com 

pessoas sem deficiência, evidenciando que, é possível existir um espaço de 

convivência que proporcione a inclusão social através de uma atividade 

integralizada entre cadeirantes e andantes.  

Através de uma atividade cultural, na qual se utiliza a  dança de salão, dá-

se o fortalecimento de cidadania à população cadeirante em relação ao seu 

meio, partindo do entendimento de que, o contato com outras pessoas em sua 

mesma condição num espaço integralizado, acessível a sua necessidade, trás 

autoestima e consolidação de sua identidade. 

 A dança, além de proporcionar o bem estar físico, proporciona ao corpo 

do praticante de dança de salão, maior independência na manipulação da 

cadeira de rodas e segurança para desenvolver os seus movimentos, o que é 

fundamental para sua autonomia na circulação pelo espaço urbano, 

considerando que o mesmo é permeado por obstáculos e barreiras espaciais, 

tornando inacessível o percurso e a apropriação dos recursos  presentes na 



 

cidade por pessoas com deficiência. Nesse sentido, possuir força emocional e 

bom preparo físico é fundamental para enfrentar os desafios de circular por ruas 

e lugares de forma independente. 

As pessoas que necessitam usar cadeira de rodas em nossa sociedade 

dispõe de pouco espaço e visibilidade social acerca de suas dificuldades 

cotidianas. São pessoas com necessidades de locomoção diferenciadas, 

transitando em um espaço urbano que não foi  historicamente planejado para 

viabilizar a integração dessas pessoas nas suas atividades mais comuns como 

ir ao trabalho, escola/faculdade ou de ter momentos de lazer e convívio social. 

Quando essas pessoas não se sentem aprisionadas dentro de casa pelas suas 

questões subjetivas emocionais por lidarem com a sua condição física, sentem-

se excluídas por não terem acessibilidade ao espaço urbano como as demais 

pessoas. Nesse sentido, entendemos acessibilidade por:  

[...] um processo de transformação do ambiente, da organização social, 
do espaço físico urbano, da administração, das atitudes e 
comportamentos, da educação e mudança das atividades 
humanas para oferecer e permitir que todos tenham as mesmas 
condições de receber informações e\ou movimentar-se nos 
ambientes dentro do macro contexto social. Logo, 
acessibilidade é determinante para garantir o acesso a direitos 
individuais básicos. (SILVA, SOUSA e SOUSA, 2017, p.4) 

 

O Projeto Carioca sobre Rodas é a experiência de um espaço cultural e 

de lazer, que tem impacto direto para inclusão das pessoas com deficiência 

cadeirantes no meio social, fortalecendo a interação social com outras pessoas 

em sua mesma condição e com andantes. A presença de cadeirantes no 

convívio comum com andantes incita ao pensar coletivo para a acessibilidade 

urbana e  a inclusão das pessoas cadeirantes nos espaços públicos. 

Os alunos do projeto, majoritariamente, portam mielomeningocele 

(malformação congênita da coluna vertebral da criança que não se conecta ao 

quadril)   e utilizam cadeiras de rodas desde o seu nascimento. Em sua maioria, 

estes são assistidos desde o nascimento por várias instituições de saúde e/ou 

assistência onde a questão básica e social, de certa forma, já são supridas e 

acompanhadas. O Serviço Social no projeto Carioca sobre Rodas atua, 



 

sobretudo, através do acompanhamento social para que a frequência  dos alunos 

ao projeto aconteça de forma integral, e  na promoção de debates e reflexões 

sobre cidadania e os obstáculos enfrentados no cotidiano.  Segundo Gomes, “a 

dinâmica do cotidiano profissional pode se tornar uma das possibilidades de 

defesa da cidadania e construção de outro padrão de sociabilidade, diminuindo 

assim o fosso das desigualdades sociais (2016, p.116)”.  

 Contudo, a maior dificuldade que a (o) profissional de Serviço Social se 

depara para viabilizar a integralidade da frequência, não se relaciona ao acesso 

aos benefícios socioassistenciais4 mas, este profissional observa que  as 

condições arquitetônicas da cidade e do planejamento urbano inacessível tem 

sido uma grande barreira para os alunos do Projeto. Dessa forma, os mesmos  

enfrentam grande dificuldade para chegar até o projeto devido ao transporte 

público não acessível, apesar de adaptados, ruas sem rampas, buracos nas 

calçadas e postes e árvores no meio do caminho.  

Através do problema da falta de acessibilidade no espaço urbano, 

podemos perceber a existência de forças antagônicas que se dá entre o poder 

público e os movimentos sociais, onde as reivindicações destes não são 

acatadas pelo Estado. Nesse sentido, percebemos o espaço público urbano 

como um espaço de luta de interesses de diversos segmentos sociais, o qual se 

constrói, primordialmente, de forma política. É neste entendimento que a (o) 

profissional de Serviço Social trabalha com a: 

“[...] possibilidade concreta e objetiva de visibilidade aos direitos das 
pessoas com deficiência, com condições de colocar na cena pública, 
as diversas formas de desigualdades e de exclusão do acesso a 
diversos serviços e bens públicos vivenciados pelas PcD, provocando 
os gestores de políticas públicas em diversas área a repensar as 
políticas sociais executadas de caráter excludente.” (GOMES, 2016, 
p.116) 

 

 
4  Tais benefícios são definidos como um “conjunto de serviços destinados à superação de situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza ou da falta de acesso a serviços públicos e a direitos sociais.” 
Extraído de http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/servicos-
socioassistenciais. Consultado em 18 de julho de 2019. 

http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/servicos-socioassistenciais
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/servicos-socioassistenciais


 

Com base nisso,  diante das  alternativas que se abrem perante tantas 

barreiras na cidade que levam à exclusão social do público em questão, 

ressaltamos a necessidade do fortalecimento político das pessoas com 

deficiência, a importância da ocupação de espaços democráticos de decisão e a 

junção de forças, buscando  a mobilização  e organização com vistas a 

pressionar interferências públicas através dos gestores municipais e 

governamentais à implementação de políticas públicas que viabilizem condições 

dignas, justas e acessíveis para o convívio na cidade.  

 A mobilização e as forças representativas de PcD na esfera pública são 

fundamentais para que se crie representatividade nos órgão institucionais de 

poder que possam exigir condições melhores para a população cadeirante. 

Diante disso, o Estado tem o dever de garantir que a acessibilidade e inclusão 

social da sociedade em geral, tanto nos ambientes públicos quanto privados, 

seja uma realidade sólida. Neste sentido, “possibilitar igualdade de 

oportunidades para todo cidadão é dever do estado e cada um de nós deve fazer 

a sua parte para que isto seja cumprido” (BRASIL,p.12, 2008).   

E, quanto ao trabalho do assistente social, este  “[...]  se concretiza na 

mobilização dos próprios usuários, tal tarefa provoca o profissional enfrentar 

expressões cotidianas pautadas nos conceitos, como exclusão e preconceito 

enraizados e fortalecidos na sociedade burguesa.” (GOMES, 2016, p.116) 

3 - Perspectivas do Serviço Social para o trabalho com os alunos do projeto 
Carioca sobre Rodas com base no direito à cidade 

Acessibilidade, de acordo com o Estatuto da pessoa com Deficiência  com 

base na  Lei 13.146/2015, é o direito que garante à pessoa com deficiência ou 

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

de cidadania e de participação social. 

No entanto, a realidade brasileira nos mostra que há grandes disparidades 

no que tange à transposição dos direitos instituídos ao plano da sua concreta 

efetivação, a exemplo dos direitos citados acima e a as contradições para o seu 

usufruto por pessoas com deficiência. 



 

Para a análise a que nos propomos fazer, acerca dos obstáculos que 

pessoas cadeirantes vivenciam em seu deslocamento na cidade e sua relação 

com a falta de acessibilidade na organização e construção do espaço urbano, se 

faz importante considerar que, segundo Carlos (2007, p.21):  

[...] a cidade se reafirma enquanto espaço social na medida em que se 

trata da realização do ser social — produzindo um espaço — ao longo 

do processo histórico. Na perspectiva apontada, a análise da cidade, 

em sua dimensão espacial, se abre para a análise da vida humana em 

sua multiplicidade. 

          Para que as pessoas com deficiência, e particularmente em nosso caso,  

para as pessoas que fazem uso da cadeira de rodas pela cidade, conseguirem 

se realizar enquanto ser social, é necessário que o seu direito à cidade seja 

efetivado, tendo por base o conceito de Lefrebve (2008, p. 117- 118) sobre o  

mesmo, segundo o qual “o direito à cidade não pode ser concebido como um 

simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser 

entendido como o direito à vida urbana, transformada, renovada.” Além disso, 

nos apoiamos no conceito de Harvey (2008, p. 74) de direito à cidade que reflete: 

A questão de que tipo de cidade queremos não pode ser divorciada do 
tipo de laços sociais, relação com a natureza, estilos de vida, 
tecnologias e valores estéticos desejamos. O direito à cidade está 
muito longe da liberdade individual de acesso a recursos urbanos: é o 
direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. Além disso, 
é um direito comum antes de individual já que esta transformação 
depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar 
o processo de urbanização. A liberdade de construir e reconstruir a 
cidade e a nós mesmos é, como procuro argumentar, um dos mais 
preciosos e negligenciados direitos humanos. 

  Nesse sentido, Harvey (2008) concebe o direito à cidade não apenas a 

oportunidade de acessar os recursos urbanos, mas como possibilidade do ser 

humano se transformar enquanto transforma a cidade. Essa metamorfose do 

indivíduo em suas relações sociais na cidade e com seus componentes tem 

estreita ligação com a questão referente à acessibilidade e esta por sua vez 

conduz aos obstáculos que se referem à cidade (CARLOS, 2007). Para este 

autor “o acesso à cidade e o “pleno usufruto do meio urbano” caminham juntos 

a partir do momento em que se busca um novo “modo de pensar a cidade”, uma 

cidade mais inclusiva e menos “deficiente” (CARLOS, 2007, p. 23).” 



 

Ao nosso ver, a ausência de mecanismos  e formas que construam  

cidades mais acessíveis para todos, torna-se mais um dos itens dos quais  

compõem a multiplicidade de fatores que são reprodutoras da desigualdade 

social e, por sua vez, a espacial explicitando a ausência do direito à cidade, na 

apropriação desigual dos espaços na lógica entre legislação urbana, serviços 

públicos e obras de infraestrutura (MARICATO, 2013, apud, CFESS, 2016, p.15). 

Assim, é também na perspectiva do direito à cidade colocado por Harvey 

(2008), como possibilidade do ser humano transformar a si mesmo enquanto 

transforma a cidade, compreendendo esse direito, como diz o autor, como um 

“poder coletivo de moldar o processo de urbanização(HARVEY, 2008, p. 74)”, 

que tem por horizonte a prática profissional da assistente social do Projeto 

Carioca Sobre Rodas.  

Ainda que o mesmo não atue diretamente na política urbana, as 

demandas por acessibilidade no espaço urbano como fator preponderante para 

a mobilidade e, consequentemente, participação dos alunos no projeto, são 

percebidas como refrações da questão social nas quais o referido profissional 

busca intervir junto aos sujeitos demandantes. 

Os profissionais, dentre eles o Serviço Social, que atuam junto às 

questões da população com deficiência, são reconhecidos como aqueles que 

atuam buscando viabilizar a materialização dos direitos instituídos em nossa 

sociedade. Nesse sentido, conforme Gomes (2016, p. 116) “os profissionais 

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

visam fortalecer o acesso universal aos serviços e à vida social.” Nesse aspecto 

de construção da estratégias, o trabalho do assistente social se constrói 

fortalecendo e  “estimulando os sujeitos sociais em processos participativos e de 

organização popular (CFESS, 2016, p. 43).” 

Tais sujeitos, muita das vezes, desalentados, diante de uma vida inteira 

na qual lhe foram negados diversos direitos, dentre eles o direito à mobilidade 

urbana de forma independente, e por isso,  se faz necessário a criação de 



 

vínculos entre o profissional e o usuário de modo a atuar em dois principais 

pontos: 

uma perspectiva coletiva, junto aos movimentos sociais, nos processos 
de participação e organização popular, e uma perspectiva individual 
e/ou grupal, com vistas a construir respostas às necessidades básicas 
dos sujeitos usuários da política urbana, no acesso aos direitos, bens 
e equipamentos públicos (CFESS, 2016, p. 43). 

          Com base nisso, o trabalho do Assistente Social no Projeto Carioca Sobre 

Rodas, tem buscado diante das demandas postas e do conhecimento do perfil 

de seus alunos, intervir nessa realidade, através de estratégias  no seu cotidiano 

profissional como: a mobilização dos mesmo à participação em  espaços 

democráticos de decisão sobre  políticas públicas do seu interesse; o 

fortalecimento da autonomia dos sujeitos para sua mobilização na cidade; 

diálogos com os usuários com vistas “problematizar a sua realidade, em um 

exercício permanente de conhecimento e análise da realidade (CFESS, 2016, p. 

45)”; construção de estratégias institucionais no espaço de trabalho “buscando 

incidir na sensibilização e na mudança de comportamentos dos técnicos e 

gestores, com vistas à qualificação dos serviços [...] ( NALIN, 2013, p. 230); na 

elaboração de projetos que viabilizem a visibilidade da pessoa com deficiência 

na sociedade, entre outros. 

         Diante das barreiras de mobilidade na cidade, relatadas pelos alunos do 

Projeto em questão, a exemplo das ruas sem calçamento, pavimentação, 

obstáculos urbanísticos, arquitetura da cidade não inclusiva, entre outros, cabe 

destacar o papel do profissional de Serviço Social.  

O mesmo, trabalha no fortalecimento e estímulo aos alunos do Projeto 

Carioca Sobre Rodas em sua apropriação de espaços democráticos de decisão 

na cidade. O objetivo do referido trabalho almeja fortalecer o conhecimento dos 

mesmos em sua percepção como sujeitos de direitos e como tais, se torna 

indispensável se reconhecerem como cidadãos capazes de propor soluções 

para a construção de cidades mais acessíveis e inclusivas de modo a fomentar 

o pleno gozo da via urbana. 

4- Considerações finais 



 

Em um espaço de convivência social, assim como é o Projeto Carioca 

sobre Rodas, o qual viabiliza o encontro de pessoas com deficiência, fomentando 

um convívio  integral e aberto a discussões e reflexões sobre sua identidade e 

suas questões sociais, percebe-se sua relevância social na contribuição para a 

emancipação e para o pleno exercício da cidadania dos sujeitos. Percebe-se  

que, através desta  atividade cultural, que é a dança de salão, é possível existir 

um espaço de convivência que proporcione a inclusão social através de uma 

atividade integralizada entre cadeirantes e andantes.  

Por tanto, incitar à reflexão e debates se faz fundamental para que o 

espaço urbano se torne mais justo e o direito à cidade seja a cada dia mais real 

para todos. Assim, é nesse propósito que o assistente social busca atuar no 

Projeto Carioca Sobre Rodas,  através de uma perspectiva do fortalecimento da 

identidade e auto estima da pessoa com deficiência, utilizando como estratégia, 

por exemplo, a criação de espaços, como as  rodas de conversas, entre outros. 

Tais espaços permitem explicar, apresentar e problematizar seus direitos sociais 

garantidos legalmente e incitam a mobilização do grupo à participação em  

espaços de decisão democráticos e debates que permitam a troca de ideias e 

reflexões com pessoas em sua mesma condição entre outras diversidades.  
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