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"Se você deixa de ver a pessoa,
vendo apenas a deficiência, quem é o
cego?
Se você deixa de ouvir o grito da
injustiça, quem é o surdo?
Se você não pode comunicar-se
com alguém e o separa do seu convívio.
quem é o mudo?
Se sua mente não permite que seu
coração alcance seu vizinho, quem é
deficiente mental?
Se você não se levanta para
defender os direitos de todos, quem é o
deficiente.fisico?
Sua atitude para com as pessoas
deficientes pode ser nossa maior
deficiência... E a sua também!
(autor desconhecido)
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RESUMO

A FORMAÇÃO DA PESSOA CEGA E COMBAIXA VISÃO NO ÂMBITO DA
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO — ACIC E A SUA
INCLUSÃO NO MERCADO COMPETITIVO DE TRABALHO

Este trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo verificar e analisar qual a
percepção da pessoa com deficiência visual sobre sua inclusão no mercado competitivo de
trabalho, tendo ela passado pelo processo de capacitação, reabilitação e profissionalização na
Associação Catarinense para Integração do Cego — ACIC, bem como propor e evidenciar o
trabalho do Serviço Social enquanto articulador no processo de inclusão de pessoas com
deficiência visual no mercado de trabalho. A ACIC se constitui corno uma entidade de cegos
e pra cegos, que visa promover a realizar a reabilitação, capacitação e profissionalização de
todas as pessoas com deficiência visual, integrando-as à sociedade. Outro aspecto abordado
neste trabalho, consiste na recuperação das principais leis referentes à pessoa com deficiência,
no que refere-se à educação, saúde, trabalho e acessibilidade. Chegando a conclusão que
muitos dos direitos das pessoas com deficiência vêm sendo desrespeitados, afastando-os cada
vez mais da busca pela plena cidadania. Também apresenta-se a ACIC, o trabalho que é
desenvolvido, a forma com que esta está organizada e como se dá o processo de capacitação,
reabilitação e a profissionalização da pessoa com deficiência visual. Foi observado que, no
cotidiano do portador de deficiência, há atitudes preconceituosas que inviabilizam a inclusão
deste no mercado competitivo de trabalho por causar impacto em urna sociedade competitiva
e de muitas exclusões. A constatação desse fato despertou interesse pelo referido tema do qual
se realizou urna síntese sobre o processo de reestruturação produtiva e como seus múltiplos
aspectos afetam as relações sociais de trabalho, enfatizando a perspectiva do deficiente visual
com relação a sua própria inclusão no mercado de trabalho. Descreve-se ainda na elaboração
deste estudo, a metodologia da pesquisa, assim como o tipo de pesquisa e trajetória da mesma.
Para atender as necessidades da pesquisa, adotou-se dois tipos de estudo: documental, que
corno fonte de estudo pesquisou-se diversos matérias; e exploratório, com uma amostra de 08
pessoas com deficiência visual que se capacitaram, reabilitaram e profissionalizaram na
ACIC, sendo que os instrumentos utilizados foram à elaboração de um questionário, e
aplicação através da técnica da entrevista. Ao final foi proposta a inserção do Assistente
Social no setor da profissionalização visando o desenvolvimento de programas e projetos que
evidenciem a promoção e a articulação de um conjunto de ações, interferindo intensamente no
processo de inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado competitivo de trabalho.
Palavras-chave: Serviço Social, pessoas com deficiência, mercado de trabalho, propostas.
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INTRODUÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo verificar e analisar qual a
percepção da pessoa com deficiência visual sobre sua inclusão no mercado competitivo de
trabalho, com o intuito de propor e evidenciar a inserção do trabalho do Assistente Social no setor
da profissionalização, gerando o desenvolvimento de programas e projetos que evidenciem a
promoção e a articulação de um conjunto de ações, interferindo intensamente no processo de
inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado competitivo de trabalho.
O interesse de desenvolver um tema relevante voltado para a inclusão de pessoas com
deficiência visual no mercado competitivo de trabalho surgiu a partir da experiência no Estágio
Curricular Obrigatório da 7 a fase de Graduação do Curso de Serviço Social da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC, que foi realização na ACIC, no período de 12/05/2006 à
09/09/2006.
Para isto, propõe-se verificar os principais fatores que dificultam a seleção. o
recrutamento, a contratação e finalmente a permanência de pessoas cegas e de baixa visão como
funcionários de empresas e como parte da sociedade. Neste sentido, desenvolveu-se uma
pesquisa com uma amostra de 08 pessoas com deficiência visual, que passaram pelo processo de
capacitação, reabilitação e profissionalização na ACIC. Trata-se de urna pesquisa documental que
segue o método exploratório.
Para esclarecer melhor, o que se pretende ao estudar as pessoas com deficiência visual é
necessário enfatizar que, os grupos humanos se desenvolvem de formas diferentes utilizando-se
de distintos recursos e instrumentos que os auxiliem.
Então, ao destacar os deficientes visuais como o grupo a ser investigado, parte-se do
pressuposto que seu desenvolvimento psicológico não é deficitário em virtude de sua condição
física e sim, que apresenta plenas possibilidades de crescimento desde que estejam
adequadamente familiarizados com as técnicas, instrumentos e formas de mediação, capazes de
fazer a perfeita inclusão do deficiente à sociedade e cultura.
Porém, dentro deste vasto contexto de pesquisa, estabelecer o foco a ser estudado é tarefa
complicada, tomando o desejo de investigação ainda maior, por perceber sua importáncia para a
população de sujeitos com deficiência visual que compõe a sociedade. Em outras palavras, por
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mais que o campo de pesquisa na área da inclusão no mercado competitivo de trabalho da pessoa com
deficiência visual seja amplo e muito já tenha sido produzido a respeito, parece que poucas
transformações, na prática, ocorreram.
De acordo com a Conferência da Organização Internacional do Trabalho. Convocada em
Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho no dia 04 de
Junho de 1958, na sua 42 ° sessão, de acordo com o Art. 10,0 termo discriminação compreende:

a) Toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião
política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a
igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão;
b) Toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou
alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou
profissão, que poderá ser especificada pelo Estado Membro interessado depois de
consultadas as organizações representativas de patrões e trabalhadores, quando estas
existam, e outros organismos adequados.
(2) As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para
determinado emprego não são consideradas como discriminação.
(3) Para fins da presente Convenção as palavras «empre g o» e »profissão» incluem não só
o acesso à formação profissional, ao emprego e às diferentes profissões, como também as
condições de emprego.

Foi através da presente questão, que sur g iu a idéia da criação de uma proposta de trabalho
do Serviço Social, aplicado no meio organizacional do setor da profissionalização, visando a real
inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado competitivo de trabalho, enquanto cidadão
pleno e participativo.
A proposta corresponde a uma perspectiva multidisciplinar, onde vários profissionais
estarão trabalhando pela inclusão da pessoa com deficiência visual, pois acredita-se que apenas
desta maneira seja possível reconhecê-lo como cidadão integrado e apto ao desenvolvimento
profissional.
Na primeira seção, realizou-se um breve relato sobre a evolução histórica do conceito de
deficiência, numa perspectiva sócio-cultural e política, abordou também aspectos globais que
norte iam a questão. Por último, a seção enfocou algumas das principais leis referentes aos
direitos das pessoas com deficiência.
Na segunda seção, apresenta-se a ACIC, o trabalho que é desenvolvido, a forma com que
esta está organizada e como se dá a capacitação, reabilitação e profissionalização da pessoa com
deficiência visual. Realiza-se também, urna síntese sobre a trajetória das transformações do
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mundo do trabalho, suas características históricas e também os aspectos atuais. O ultimo item
desta seção aborda o tema referente a inclusão da pessoa com deficiência no competitivo
mercado de trabalho, focando de forma especial o deficiente visual.
Na terceira e última seção, se apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa
realizada junto às pessoas com deficiência visual, a analise da pesquisa que avaliou a percepção
destes sujeitos com relação à sua própria inclusão no mundo competitivo de trabalho e a proposta
de trabalho do Serviço Social na área da profissionalização no âmbito da ACIC.
Ao final são realizadas algumas considerações e reflexões em relação ao estudo
desenvolvido

l2

1 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OS DIREITOS SOCIAIS ADQUIRIDOS

A presente seção contempla de forma clara e sucinta a evolução histórica do conceito de
deficiência, e os aspectos globais que norteiam a questão, tendo a intenção de focar os esforços
na investigação de um grupo em particular, que é o dos deficientes visuais.
A trajetória das pessoas com deficiência ] no decorrer da historia é caracterizada por
preconceito, discriminação, opressão, desamparo, morte e têm cooperado para a exclusão,
marginal ização e isolamento deste segmento, dificultando e impedindo conquistas de direitos e o
exercício da cidadania.
Realiza-se, uma breve exposição das leis com maior relevância voltadas as pessoas com
deficiência. Ao longo dos anos têm-se observado uma significativa mudança nas condições gerais
de vida destas pessoas, bem como das políticas sociais e econômicas. Entretanto, se faz cada vez
mais necessário a luta constante na busca de direitos e efetivação na inclusão de pessoas com
deficiência.
Ainda nesta seção, é exposto aspectos e conceitos com relação aos deficientes visuais. A
ocorrência da deficiência visual impõe ao seu portador necessidades especiais, cujas
características são agrupadas de acordo com a faixa etária para que os serviços de atendimento
possam ser planejados e desenvolvidos de acordo com finalidades específicas. Com tratamento
precoce, atendimento educacional adequado, programas e serviços especializados, a perda da
visão não significará o fim da vida independente e não ameaçará a vida plena e produtiva.

Segundo Romeu Kazumi Sassaki, consultor e autor de livros sobre a inclusão social, no Brasil, a partir de 1981, por
influencia do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, começa-se a escrever e falar pela primeira vez a expressão
pessoas deficientes, o acréscimo da palavra pessoa, passando o vocábulo deficiente para a função de adjetivo, foi
uma grande novidade na época. No inicio houve reações de surpresa e espanto diante da palavra pessoa. Aos poucos
entrou em uso a expressão pessoa portadora de deficiência, acentuadamente entre 1986 e 1996, frequentemente
reduzida para portadores de deficiência. Por volta da metade da década de 90, entrou em uso a expressão pessoas
com deficiência, que permanece até os dias de hoje. Neste sentido, o termo preferido passou a ser "pessoa com
deficiência".
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1.1 Desenvolvimento histórico sobre a deficiência

Para que se possa entender melhor a atual situação de exclusão na qual, pessoas com
deficiência em todo o Brasil se encontram, é necessário realizar um resgate histórico
contextualizando a evolução do conceito de deficiência.
Analisando-se o decorrer da história, percebemos diversas concepções relacionadas às
pessoas com deficiência, estando prioritariamente relacionadas a valores éticos, morais, sociais e
religiosos, dependendo expressamente da percepção do homem e da sociedade, variando de
acordo com as diferentes culturas existentes.
A deficiência, antes de qualquer coisa, não pode e nem deve ser confundida com doença,
em último caso, apenas referir-se a ela como conseqüência. no sentido de seqüela, de uma
doença. O conceito de deficiência acontece por meio do desdobramento do seu siQnificado,
caracterizando um salto qualitativo, por incluir as dimensões sociais.
Para Carmo (1994, p. 21), nas culturas primitivas que sobreviviam essencialmente da caça
e da pesca, "os idosos, doentes e portadores de deficiência eram geralmente abandonados, por um
considerável número de tribos, em ambientes agrestes e perigosos, e a morte se dava por inanição
ou por ataque de animais ferozes".
Este fato ocorria, devido ao modo de vida nômade desta época, o qual anteparava a
sustentação destas pessoas, consideradas dependentes. Na tribo dos índios Ajores que viviam nas
regiões pantanosas entre os rios Otunques e Paraguai, na Bolívia, entre os séculos XVII e XVIII:

[...] devido ao nomadismo da tribo, eliminavam os recém-nascidos com deficiências, ou
mesmo aqueles indivíduos não desejados. Quanto aos velhos ou aos que devido às
circunstancias ficavam deficientes eram enterrados vivos, por solicitações próprias ou
mesmo, contra suas vontades. Consideravam alguns esse tipo de morte altamente
desejável, pois a terra os protegeria contra tudo e contra todos. (CARMO, 1994, p.22)

Pode-se verificar ainda, segundo o autor, que entre os hebreus, deformação corporal
significava impureza ou pecado, a compreensão da deficiência como sinal de desarmonia ou obra
dos maus espíritos.
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No código de Hamurabi, existente no Museu de Louvre, em Paris, também é colocada a
visão da deficiência como estigmatizante e desarmonizada, pois algumas leis indicam que as
formas de punições utilizadas eram as amputações. Como esclarece Carmo (1994, p 23), "[...I
esta pratica da amputação como mecanismos de punição e estigmatização era muito comum entre
os povos antigos [...1". Com isso, as amputações serviam para distinguir aqueles que fossem
escravos, criminosos e traidores e desta forma prevenir novos delitos. Na idade Média,

[...] os indivíduos que apresentavam qualquer "deformação fisica - tinham poucas
chances de sobrevivência, tendo em vista a concepção dominante de que essas pessoas
possuíam poderes especiais, oriundos de demônios, bruxas e/ou duendes malignos.
Nesta época ainda, por falta de conhecimentos mais profundos a respeito das doenças e
suas causas. pela falta de educação generalizada e o receio do desconhecido e do
sobrenatural, ocorria uma verdadeira necessidade, no seio do povo e mesmo das classes
mais abastadas, de dar aos males deformantes uma conotação diferente e misteriosa,
muito mais diabólica e vexatória do que qualquer outro sentido positivo. (CARMO.
1994, p.24)

Apenas com o advento do Renascimento, do fim do século XIV até o fim do século XVI,
a situação social das pessoas com deficiência deu um relevante passo a conquista do
reconhecimento de direitos, difundindo-se de Itália para os outros países da Europa, sendo este
um grande marco no campo dos direitos e deveres dos deficientes.
Conforme Carmo (1994, p.25), "apesar da situação marginal dos deficientes físicos neste
período não ter sido alterada significativamente. modificações ocorreram nas relações entre
homens considerados "normais" e os "deficientes". Na Inglaterra, foi criada a "Lei dos Pobres",
pelo Rei Henrique VIII, que obrigava todos os súditos a contribuírem com a chamada "taxa de
caridade", sendo esta destinada ao auxilio de pobres, deficientes e velhos. Já na França t'oi
fundado (1554) o "Grand Bureau des Pauvres" — este bureau era composto por burgueses
importantes e as contribuições recolhidas eram destinadas à manutenção dos hospitais da
Trindade e da "Petites Maisons" que prestavam atendimento a doentes pobres, paraliticos,
amputados, cegos e portadores de outras deformações".
Um outro aspecto importante no que diz respeito a conquistas no campo da deficiência, é
o fato da várias personalidades, em cada período, serem portadoras de alguma anomalia
congênita ou adquirida.
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[...] apesar das evidentes demonstrações de capacidade e habilidades dos vários
"deficientes" ilustres, através da história, a situação dessas pessoas, principalmente as
pertencentes às camadas mais baixas da sociedade, continuou a mesma, isto é, eram
marginalizadas e discriminadas. (CARMO, 1994, P.26)

A descriminação e o preconceito para com as pessoas com deficiência é algo visível,
mesmo nos dias atuais, como pode-se verificar a partir da análise a seguir.

1.1.1 Aspectos globais da deficiência

O processo pelo qual o individuo apreende os padrões sociais de comportamento, que
variam conforme diferentes grupos sociais e culturais são definidos, pelas ciências humanas
como a socialização.
A socialização envolve relações dinâmicas entre o individuo e o meio, e é considerada
como um processo interativo que possibilita o desenvolvimento e o ingresso da criança na
sociedade. É um processo continuo, que não termina quando a criança toma-se participante ativo
da sociedade.
Nesse processo tanto a sociedade molda a criança como a criança molda a sociedade, o
alcance e a intensidade da socialização continuam mesmo depois da primeira infância. portanto a
socialização envolve modificações na esfera da vida e das relações humanas habilitando a pessoa
para viver em interação com o contexto social.
A socialização é o processo pelo qual ao longo da vida a pessoa aprende e interioriza os
elementos socioculturais do seu meio, integrando-os na estrutura de sua personalidade sob
influencia da experiência de agentes sociais significativos, adaptando-se ao ambiente social em
que vive.
Desde o inicio do seu desenvolvimento a criança é um agente de auto-socialização,
interferindo e sendo modificado de acordo com sua interação com o meio social em que vive.
Para a criança com deficiência, a família, a escola e a própria sociedade são agentes que
contribuem intensamente para o seu desenvolvimento e sua socialização.
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Diante deste processo é preciso que a sociedade se prepare para receber as pessoas com
deficiência, objetivando a implementação da equiparação de oportunidades, sendo necessário
reavaliar desde a atitude das pessoas em geral, como o próprio ambiente físico (transportes,
edificações, espaço urbano), bem corno os produtos, serviços, processos, procedimentos e os
meios de informação.

A questão da integração da pessoa deficiente é complexa, principalmente se lavarmos
em conta a forma como nossa sociedade é organizada. Basta atentar para a qualidade de
barreiras arquitetõnicas que impedem o deslocamento do deficiente físico na maioria de
nossas cidades e o mínimo de sinalizações disponíveis para a pessoa deficiente visual e a
pouca importância com que temas assim são tratados. Pessoas com deficiência raramente
podem ser vistas em locais públicos e quase nunca em situações que envolvam lazer.
(MONTOAN, 1997, P.13)

O desconhecimento do assunto, a não-familiaridade e, conseqüentemente, as atitudes
preconceituosas e a discriminação são aspectos importantes a serem abordados, pela força que
exercem na construção, cada vez maior, de um -abismo - entre as pessoas com deficiência e as
pessoas sem deficiência.
Outra questão altamente importante a ser discutida, no que se refere à deficiência, é o
preconceito e o conseqüente comportamento discriminatório. Isto porque, o verdadeiro
significado do termo "deficiência", e a que ele se refere especificamente, é desconhecido e muitas
vezes equivocadamente interpretado.
Quanto ao comportamento social, diante da diferença imposta pela deficiência, percebe-se
que há ainda hoje a existência de urna tendência à padronização do desempenho das pessoas, no
tocante a seu comportamento ético, sua estética e a todos os aspectos que favorecem a sua
absolutização da normalidade. Tal tendência objetiva estabelecer os limites permitidos e excluir o
indesejável.

I.] foi constituído um forte esquema de identificação das pessoas, de modo que as
mesmas possam ser facilmente reconhecidas quando se afastam dos padrões de
normalidade socialmente aceitos. Enquanto a pessoa está adequada às normas, no
anonimato, ela é socialmente aceita. Basta, no entanto, que ela cometa qualquer infração
ou adquira qualquer traço de anormalidade para que seja denunciada como desviante.
(MONTOAN, 1997, P.20)
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Na verdade, o problema se torna ainda maior quando analisado sob o ponto de vista
econômico, onde os critérios de normalidade estão intrinsecamente ligados à produtividade. A
pessoa para ser socialmente aceita deve estar investida de uma capacidade produtiva
ideologicamente determinada e neste sentido a pessoa com deficiência estará sempre vinculada à
idéia de improdutividade.

1.2 Deficiência Visual: Aspectos e Conceitos.

A visão é com certeza, o mais complexo dos sentidos. Olhar constitui a metade das
atividades de um bebê nos seus primeiros meses de vida, onde ele utiliza seu tempo de vigília
para a acumulação de experiências visuais para o exercício das suas funções ópticas.

A função do olho é captar a luz do meio ambiente e converte-Ia em impulsos nervosos,
os quais, através das vias ópticas, são transmitidos ao córtex visual, situado no lobo
occipital. É o córtex visual que interpreta as imagens formadas na retina. O olho recebe o
impulso, as vias ópticas os transmitem, o córtex visual interpreta como imagens
fisicamente bem definidas as sensações iniciais captadas pelos olhos. Em ultima análise.
portanto, conclui-se que é o cérebro que enxerga. Levando-se isto em conta, tendemos
hoje a considerar os olhos como extensões periféricas de cérebro. (REVISTA
BENJAMIM CONSTANT2, 1997. p. 11):

Há várias classificações para a deficiência visual, que variam conforme as limitações e os
fins que se destinam. Elas surgem para que as desvantagens decorrentes da visão funcional de
cada indivíduo sejam minimizadas, pois apesar das pessoas com deficiência visual possuírem em
comum o comprometimento do órgão da visão, as alterações estruturais e anatômicas promovem
modificações que resultam em níveis diferenciados nas funções visuais, que interferem de forma
diferenciada no desempenho de cada indivíduo.

2 É interessante ressaltar que Revista Benjamim Constant destina-se à publicação de trabalhos ori ginais, resenhas e
traduções relacionados com as questões de interesse das pessoas com deficiência visual. Estas questões englobam a
educação especial para deficientes visuais, sua reabilitação, preparação e encaminhamento profissional. além de
oftalmologia e prevenção às causas da cegueira.
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Ainda segundo a Revista Benjamim Constant, para que possa ocorrer um bom
entendimento das classificações da deficiência visual faz-se necessário o entendimento das
funções visuais, conforme segue:

Acuidade visual (capacidade de distinguir detalhes, dada pela relação entre o tamanho do
objeto e a distância onde está situado), a binocularidade (é a capacidade de fusão da
imagem proveniente de ambos os olhos em convergência ideal, o que proporciona a
noção de profundidade), o campo visual (é avaliado a partir da fixação do olhar, quando
é determinada a área circundante visível ao mesmo tempo), a visão de cores (capacidade
para distinguir diferentes tons e nuances das cores), a sensibilidade à luz (capacidade de
adaptação frente aos diferentes níveis de luminosidade do ambiente) e a sensibilidade ao
contraste (habilidade para discernir pequenas diferenças na luminosidade de superticies
adjacentes). (REVISTA BENJAMIM CONSTANT, 1997, p. 13);

A deficiência visual inclui dois grupos de condição visual: cegueira' e visão
subnormal/Baixa Visão 4 . (visão subnormal, são aquelas pessoas com visão residual e com visão
parcial, também chamadas baixa visão). O estabelecimento desta terminologia que designa as
pessoas com deficiência visual, de maneira mais particular, obedece tanto a critérios cl Micos,
determinados conforme a medição da acuidade e campo visuais, corno a critérios de eficácia
funcional da visão.
Para melhor compreensão, faz-se necessário esclarecer as escalas oftalmológicas que
delimitam as definições de deficiência visual quanto à acuidade visual, trata-se daquilo que se
enxerga a determinada distância e campo visual, é a amplitude da área alcançada pela visão.

1.2.1

Cegueira

A cegueira total, também conhecida corno amaurose, pode ser definida da seguinte forma:
a visão corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se ela pode ver a 20 pés (6

Será utilizado este termo, pois de acordo com o Estatuto da instituição, o portador de cegueira total é apresentado
como cego, que quer dizer ausência total de visão até a perda da capacidade de indicar projeção de luz.
4 Visão Subnormal/Baixa Visão: condição de visão que vai desde a capacidade de indicar projeção de luz até a
redução da acuidade visual ao grau que exige atendimento especializado, é o termo utilizado também segundo o
Estatuto da instituição.
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metros) o que uma pessoa de visão normal pode ver a 200 pés (60 metros), ou se o diâmetro mais
largo do seu campo visual subentende um arco não maior de 20 graus, ainda que sua acuidade
visual nesse estreito campo possa ser superior a 20/200.
O pressuposto básico da cegueira corresponde a completa perda de visão, que no jargão
oftalmológico é conhecida como "visão zero". A visão é nula, isto quer dizer. que nem a
percepção luminosa se faz presente.
A cegueira ou as pessoas cegas apresentam como significado funcional: o fato de não
possuir nenhuma espécie de visão, ou ainda, ter apenas percepção de luz sem projeção.

1.2.2 Baixa Visão/Visão subnormal

Mais próximos da cegueira total, encontram-se os indivíduos com visão residual que
possuem apenas percepção e projeção luminosas, no entanto, capazes de identificar a direção de
onde provém a luz. A pessoa com visão subnormal caracteriza-se por possuir: "acuidade visual de
6/60 e 18/60 (escala métrica) e/ou um campo visual entre 20° e 50'.
A visão residual, diz respeito ao grau de visão que permite ter percepção luminosa e
percepção de objetos, com capacidade de distinguir e reconhecer, apesar dos baixos limiares de
visão, materiais visuais adequados. As pessoas enquadradas nesta classificação precisam de
condicionamentos específicos de iluminação, quer ambiental quer dirigida, e de postura e de
auxílios ópticos (lupas, circuitos fechados de televisão...).
Já as pessoas com visão parcial utilizam a visão para todas as tarefas visuais, incluindo as
escolares, sendo necessário, normalmente, de lentes para corrigir erros de refração.
Freqüentemente, apresentam campo visual reduzido ou alterações da visão central. Muitas vezes,
o auxílio óptico se faz preciso para tarefas pontuais, como consultar um dicionário ou uma lista
telefônica. São importantes os cuidados com a iluminação, seja na escolha ou orientação, no local
em que se encontram, assim como, a clareza e nitidez dos materiais escritos que lhes são
oferecidos.
A cegueira parcial, é constituída por indivíduos com capacidade para contar dedos a
curtas distâncias e indivíduos capazes apenas de percepção de vultos, nestes casos, existe apenas
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urna distinção entre claro e escuro. O campo visual restrito, característico desta categoria, é
muitas vezes dito corno "visão em túnel" ou "em ponta de alfinete", e à essas definições
geralmente se atribui os termos "cegueira legal" ou "cegueira econômica".

1.3 Política Nacional da Pessoa com Deficiência: Avanços e conquistas no processo de
inclusão.

Entre as grandes conquistas de sociedade brasileira, nas ultimas décadas, estão os direitos
que hoje se asseguram às pessoas com deficiência.
Com a Constituição de 1988, a pessoa com deficiência começou a ter maiores ganhos
legais, onde a mesma estabelece o princípio da igualdade, proteção e integração de todas as
pessoas sem nenhum tipo de exclusão ou discriminação, conforme segue:

Art. 5 0 — "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidose aos brasileiros a aos estrangeiros residentes no Pais, a inviolabilidade do direito, à
vida, a liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade" (BRASIL. 1988, p.I 7)

A proteção às pessoas com deficiência advém dos direitos comuns a todo cidadão. Todos
os direitos constitucionais e leis ordinárias federais, estaduais e municipais decorrentes, comuns a
todos, são também direitos das pessoas com deficiência. Entretanto, os direitos específicos, longe
de serem privilégios ou benefícios, são condições primordiais para que se possam alcançar
direitos fundamentais de todos.
Com relação ao direito a saúde, a Constituição descreve que: "a saúde é um direito do
cidadão e um dever do Estado", e com relação as pessoas com deficiência destacam-se o
seguintes artigos:

Art. 23 — "É competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios:
II —"Cuidar da saúde e assistência publica, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência"; (BRASIL, 1988, p. 36).
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Art. 227 — "É dever da família, da sociedade e do Estado, asse gurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estado
promoverá programas de assistência inte g ral à saúde da criança e do adolescente.
admitida a participação de entidades não-governamentais e obedecendo aos seguintes
preceitos: [...] II — criação de programas de prevenção e atendimento especializado para
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social
do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
preconceitos e obstáculos arquitetônicos [...]".

No que se refere às barreiras arquitetõnicas, a Constituição dá a seguinte referência:

Art. 244 — "a Lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edificios de uso
publico e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir
acesso as pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227 —
Parágrafo 2" (BRASIL, 1988, p. 144)

Ainda hoje, um dos grandes problemas das pessoas com deficiência diz respeito a
locomoção, isto porque os órgãos fiscalizadores não exercem suas funções de acordo com o que
está em Lei, pois verifica-se a existência de pisos esburacados. prédios públicos sem banheiros
adaptados, sem elevadores, rampas de acesso, entre outros.
Cabe também ressaltar, que a Constituição Federal garante ao idoso e às pessoas com
deficiência, um salário mínimo quando comprovam sua incapacidade e não possuem condições
de prover o próprio sustento.
O artigo 203 dispõe que 1...] a assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independente de contribuição à seguridade social", e tem dentre seus objetivos:

V — "A garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e aos
idosos que comprovarem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei" (BRASIL, 1988. p. 1 27)
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Já no que se refere à educação, vale salientar que é dever do Estado à garantia de
atendimento educacional especializado, em rede regular de ensino conforme o art. 208 da
Constituição Federal de 1988:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I — Ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado, inclusive, sua oferta gratuita
para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria;
11— Progressiva universalização do ensino médio gratuito;
111 — Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.
preferencialmente na rede regular de ensino; [...]. (BRASIL, 1988, p. 129)

A educação das pessoas com deficiência, tem como finalidade promover o
desenvolvimento das potencialidades de todos os alunos, a apropriação dos conhecimentos
socialmente acumulados, satisfazer desejos, sonhos, necessidades pessoais e profissionais,
objetivando favorecer o exercício pleno da cidadania.
Além da Constituição, encontramos várias leis a nível municipal, estadual e nacional, as
quais possibilitam um maior suporte, respeitando as particularidades de cada região. No âmbito
das leis municipais, em relação ao direito de acessibilidade, destacam-se as seguintes:

"LEI CMF n° 620, de 7 de dezembro de 2001. Câmara Municipal de Florianópolis.
Torna obrigatório o fornecimento por parte de Shoppin g Centers e similares de cadeira
de rodas para utilização de deficientes físicos, idosos, pessoas com dificuldade de
locomoção e dá outras providencias";
"LEI CMF n° 597, de 11 de setembro de 2001. Determina a obrigatoriedade do uso do
símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiência e dá outras
providencias-,
"LEI n° 5.189 de 03 de novembro de 1997. Dispõe sobre a permanência e ingresso de
cães guia nos locais que especifica";
"LEI n° 3.969, de 13 de janeiro de 1993. Dispõe sobre a gratuidade no transporte
coletivo da municipalidade para deficientes fisicos-.

No que diz respeito ao direito ao trabalho. ressalta-se a existência da "LEI n° 4.965, de 26
de agosto de 1996 que regulamenta o art. 147, inciso v, alíneas "a" e "b" da Lei Orgânica do
Município que "dispõe sobre a reserva de cargos e empregos públicos destinados a pessoas
portadoras de deficiência e dá outras providencias".
No que refere-se à legislação estadual em Santa Catarina, pode-se destacar as seguintes:
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Do direito à acessibilidade:

"LEI n° 12.698, de 29 de outubro de 2003. Determina aos estabelecimentos bancários
situados no território do Estado de Santa Catarina, a disponibilizarão de assentos nas
filas especiais para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes físicos, e adota
outras providencias";
"LEI n° 12.644, de 21 de julho de 2003. Dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio em
braille em hotéis, restaurantes, bares e similares no Estado de Santa Catarina";
"LEI n° 8.220, de 3 de janeiro de 1991. Dispõe sobre o Transporte intermunicipal às
pessoas deficientes, às gestantes e ao idoso".

Do direito à habitação:

"LEI n° 12.587, de 16 de junho de 2003. Dispõe sobre a preferência na aquisição de
unidades habitacionais populares, para portadores de deficiência fisica permanente".

Outras garantias:

"LEI n° 8.589, de 11 de maio de 1992. dispõe sobre a insenção do pagamento de taxas
e/ou emolumentos para a obtenção de documentos junto a repartições publicas estaduais,
às pessoas portadoras de deficiências físicas ou que tenham atingido a idade mínima
prevista para fins de aposentadoria".
"LEI n° 8.038, de 18 de julho de 1990. Concede beneficio a estudante e portador de
deficiência física".
"LEI n° 1.162, de 30 de novembro de 1993. Dispõe sobre a gratuidade do transporte
intermunicipal às pessoas deficientes".

A nível nacional, urna garantia de direitos aos deficientes é a política de cotas, que é uma
forma de ação afirmativa que reserva, para um grupo especifico, um número definido de lugares
em eleições de todas as ordens, em vagas para preenchimentos de concursos públicos e vagas de
trabalho em empresas privadas.
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A obrigatoriedade das empresas em preencher uma parte dos seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas, é determinada, por um
artigo da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, publicada no Diário Oficial de 14 de
agosto de 1991". [...] O artigo 93 da lei n° 8.213, estabelece que a empresa com 100
(cem) ou mais empregados está obrigada a preencher parte dos seus cargos com
beneficiários ou pessoas portadoras de deficiência, na se guinte proporção:
I — até 200 empregados 2%;
li—de 201 à500
3%;
III — de 501 à 1.000
4%;
IV — de 1.001 em diante 5%.
[...] esta instrução determina que para efeito de aferição dos percentuais, será
considerado o número de empregados da totalidade dos estabelecimentos da empresa.
Assim. deve-se somar os empregados da matriz e de todas as filiais que houver, mesmo
que localizadas em diferentes unidades da federação. (JAIME E CARMO, 2005, p. 59)

Entretanto a força da lei, muitas vezes, é insuficiente para o estabelecimento de políticas
decorrentes. Junto a isso esta o preconceito aliando a falta de informação.

[...] Atitude discriminatória é confundir o cumprimento de unia obrigação legal, com um
ato de caridade. Este tipo de postura também reflete a idéia preconceituosa de que a
contratação da pessoa com deficiência é sinônimo de ônus para a empresa, sem que se
possa esperar nenhum retorno positivo de seu trabalho. [...] a atitude de alguns familiares
e mesmo de pessoas com deficiência, que exigem que lhes sejam assegurados apenas
direitos, também reflete uma visão preconceituosa, pois é como se admitissem que deles
não se pudesse esperar a contrapartida dos deveres e obri gações". (JAIME E CARMO,
2005, p. 31)

A morosidade na implantação de programas, projetos, serviços e da própria fiscalização
destas leis se deve, na maioria das vezes, à falta de vontade política.
Neste sentido, foram criados junto à constituição os seguintes órgãos federais, com o
intuito de garantir e fiscalizar os direitos das pessoas com deficiência:

a) O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), é
o órgão superior de deliberação colegiada. criado pela Medida Provisória n° 17996/1999, inicialmente no âmbito do Ministério da Justiça. Em maio de 2003 0 Conselho,
por meio da Lei n° 10.683/2003, passou a ser vinculado à Presidência da Republica por
meio da Secretária Especial dos Diretos Humanos. A principal competência do
CONADE é acompanhar e avaliar o desenvolvimento da Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e das políticas setoriais de educação,
saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, desporto, lazer, política urbana,
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dirigidas a este grupo social. As competências do CONADE estão definidas no Decreto
n° 3.298/99 de 20 de dezembro de 1999 que regulamentou a Lei n° 7.853/89;
b) A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de deficiência
(CORDE), é o órgão de Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Previdência da Republica, responsável pela gestão de políticas voltadas para a integração
da pessoa portadora de deficiência, tendo como eixo focal à defesa de direitos e a
promoção da cidadania. A CORDE foi instituída conforme a Lei n" 7.853/89 24 de
outubro de 1989;
c) O Sistema de Informações da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com
Deficiência (SICORDE), da Secretária Especial dos Direitos Humanos — SEDH,
Presidência da Republica, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento — PNUD/ONU e da Agencia Brasileira de Cooperação — ABC,
Ministério das Relações Exteriores, O SICORDE foi instituído em conformidade com o
Decreto n° 3.298/99 de 20 de dezembro de 1999.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, "dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras
providências". Entre elas cabe ressaltar que;

III - na área da formação profissional e do trabalho:
a) o apoio governamental à formação profissional, à orientação profissional e a garantia
de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos re gulares voltados à formação
profissional;
b) o empenho do Poder Público quanto ao sur gimento e à manutenção de empregos,
inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não
tenham acesso aos empregos comuns;
c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores público e privado,
de pessoas portadoras de deficiência;
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em
favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Publica e do
setor privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao
mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência.

O Decreto n°3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei n°7.853, de 24 de
outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, alterado pelo decreto 5.296 de 2004 considera a pessoa portadora de deficiência a
que se enquadra nas seguintes categorias:

— Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função tisica, apresentando-se sob a forma
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de parplesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral. membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzem dificuldades para o desempenho de funções;
II — Deficiência Auditiva: Perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras
variando de graus e níveis na forma seguinte:
a) De 25 à 40 decibés (db) — surdez leve;
b) De 41 à 55 db — sudez moderada;
c) De 56 à 70 db — sudez acentuada;
d) De 71 à 90 db — sudez severa;
e) Acima de 91 db — sudez profunda; e
f) Anacusia.
111 — Deficiência Visual: Acuidade igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a
melhor correção, ou campo inferior a 20° (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea
de ambas as situações";
IV — Deficiência Mental: Funcionamento significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como;
a) Comunicação;
b) Cuidado pessoal;
c) Habilidades sociais;
d) Utilização da comunidade;
e) Saúde e segurança;
O Habilidades acadêmicas;
g) Lazer; e
h) Trabalho.
V — Deficiência Múltipla: Associação de duas ou mais deficiências.

Neste sentido, o Art. 3 diz que para os efeitos deste Decreto, considera-se:

1 - deficiência — toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro
do padrão considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente — aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de
tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere,
apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade — uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social.
com necessidade de equipamentos, adaptações. meios ou recursos especiais para que a
pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao
seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou ati‘ idade a ser exercida.

A inclusão da pessoa com deficiência na sociedade requer a adoção de mecanismos que
propiciem a igualdade de oportunidades e a preparação para a vida. O fato de apresentar alguma

dificuldade seja de locomoção, visual, auditiva ou intelectual, não deve alijá-la do processo
produtivo, nem tampouco torna-Ia objeto de ações de caráter meramente assistencial ista.
Na próxima seção serão apresentadas informações relevantes ao atendimento prestado
pela Associação Catarinense para Integração do Cego - ACIC. Será abordado também o tema
sobre o mundo do trabalho, as características históricas e atuais, e a perspectiva de inclusão do
deficiente visual.

2 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO — ACIC, E A
CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO

As instituições apresentam um papel essencial no processo de inclusão, na medida em que
oferecem apoio na direção de tornar os sujeitos com deficiência, em pessoas economicamente
ativas, incentivando o desenvolvimento de independência e autonomia.
A referida seção apresenta a Associação Catarinense para Integração do Cego — ACIC, o
trabalho que é desenvolvido, a forma com que esta está organizada e corno se dá a capacitação.
reabilitação e a profissionalização da pessoa com deficiência visual.
A seção busca também realizar uma síntese sobre a trajetória das transformações do
mundo do trabalho, suas características históricas e também os aspectos atuais deste
desenvolvimento.
Será abordado o tema sobre a inclusão do deficiente no competitivo mercado competitivo
de trabalho focando de forma especial o deficiente visual

2.1 Da criação aos dias atuais — o trabalho desenvolvido pela Associação Catarinense para
Integração do Cego — ACIC e o papel do Serviço Sociais

A ACIC foi fundada em 18 de junho de 1977 por um grupo de pessoas cegas e videntes. É
uma organização de âmbito estadual, integrando o terceiro setor e que se mantêm através de
convênios com Prefeituras, Estado, Projetos de responsabilidade social com organizações
internacionais, colaboração de sócios e recursos advindos de eventos.
É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem por missão promover a
cidadania e a inclusão social da pessoa cega, baixa visão e com outra deficiência associada,
contribuindo para sua efetiva participação na sociedade.

5

Para a elaboração deste item foi utilizado como base a Dinâmica e o Estatuto da Instituição, sofrendo alcumas
modificações no âmbito da gramática.
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Caracteriza-se como uma entidade de cegos e para cegos, que visa promover e realizar a
Educação, Reabilitação e Profissionalização de todas as pessoas cegas e de baixa visão,
integrando-as a sociedade.
O Serviço Social na ACIC começou a ter um papel relevante a partir de 1978. quando o
Presidente da Instituição Aldo Linhares, sugerido por Adilson Ventura, solicitou através da
Secretaria do Bem-Estar Social, um profissional tecnicamente hábil, para fim de exercer uma
função que lida diretamente com as relações humanas. Tal profissional foi contratado em 1979.
realizando o processo de inserção dos usuários, através de entrevistas individualizadas.
O Assistente Social da ACIC desenvolve um trabalho voltado ao atendimento de seus
associados e tem por objetivo planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais
em diferentes áreas; articular-se com órgãos assistenciais e previdenciários, públicos e privados.
objetivando a extensão dos seus benefícios aos associados e neste sentido o plano de trabalho está
dividido da seguinte forma:
Visita Domiciliar;
Orientações sobre direitos, benefícios, etc.;
Cadastro de Sócios Efetivos e Assistidos;
Parceria com outras áreas para programação de atividades (profissionalização.
atividade de lazer, esporte, etc);
Atendimentos de Rotina;
Expedição de Carteiras (Federal, Estadual e Municipal);
Acompanhamento de usuário em compromissos externo — (Participação em Eventos,
representação da ACIC, compromissos diversos);
Consultas Médicas;
Encaminhamentos a recursos da comunidade;
Festividades;
Trabalho com Voluntários;
Convênios;
Projetos;
Reuniões Internas;
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2.1.1 Centro de Reabilitação, Profissionalização e Convivência — CRPC.

Em 1986 criou-se o Centro de Reabilitação. Profissionalização e Convivência — CRPC,

com a proposta de oferecer habilitação, reabilitação e profissionalização plenas num mesmo
espaço físico. O atendimento é prestado a um número crescente de pessoas cegas, de baixa visão
e com outras deficiências associadas.
O Serviço Social como processo de trabalho no CRPC destaca-se, pelas atividades que
desenvolvem ações de natureza social, dentre as quais podemos classificar os instrumentos
técnico-operativos, relacionados abaixo:
Triagem: atendimento da clientela que busca atendimento no CRPC seja pra

reconhecimento ou orientação de caso;
Avaliação Social: avaliação de novos clientes para verificação de condições sócio-

econômica, bem como relação familiar pertinente;
Reavaliação Social: reavaliação social de acordo com as necessidades da equipe técnica;
Matriculas Orientadas: orientação e interpretação para o cliente da dinâmica de

atendimento do CRPC, bem como estipulando a taxa de contribuição mensal;
Encaminhamentos: mobilização de recurso da entidade e comunitários para o

encaminhamento do usuário e familiares dentro das necessidades de ordem e assistencial;
Faltas: verificar o motivo das faltas, através de visitas domiciliares ou abordagem

individual, ratificando a importância do atendimento;
Desligamento: efetuar entrevistas de desligamento, avaliando com o usuário o processo

de atendimento e o nível de desenvolvimento alcançado;
No CRPC o atendimento é gratuito e aberto a todos os interessados, sendo necessário
apenas submeter-se ao processo de triagem e avaliação multidisciplinar, neste espaço o aluno
e/ou associado tem a oportunidade de aprender e se capacitar para posteriormente ser
encaminhado ao mercado de trabalho. Neste espaço são desenvolvidas as seguintes atividades:
Atendimento em Orientação e Mobilidade (OM): a pessoa portadora de deficiência

visual só poderá ser considerada reabilitada se estiver absolutamente apta a deslocar-se de
maneira independente;
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Atendimento em Atividades da Vida Diária (AVD): exercício de técnica de vida diária
com segurança e polidez social no seu dia a dia;
Alfabetização e Treinamento no Sistema Braille: instrumento que irá ampliar as
possibilidades de comunicação e também acesso a leituras de livros didáticos e todo tipo de
publicação em Braille;
Treinamento em Escrita Cursiva: através do treinamento em escrita cursiva os
deficientes visuais conseguirão assinar e escrever nome, data, preencher cheques, fichas, etc.
Contribuindo, desta forma, para uma maior inclusão social;
Iniciação a Informática: com programas que proporcionam o acesso ao mundo da
informática, o deficiente visual pode ter acesso a qualquer tipo de informação através do
computador, sendo este recurso essencial para o currículo;
Treinamento nas Técnicas do Sorobã: para auxiliar nas operações matemáticas o
Sorobã é utilizado pelo deficiente visual, pois permite acompanhar todos os passos das operações
matemáticas;
Atendimento em Educação Física: desenvolvimento de aspectos afetivos, cognitivos e
motores, desenvolvendo a aptidão física. habilidades e movimentos básicos, habilidades
esportivas, etc.:
Atendimento da Área de Psicomotricidade: o desenvolvimento psicomotor da pessoa
vidente e da pessoa com deficiência visual está submetido ao mesmo processo. As diferenças e o
déficit psicomotor, ocorrem devido à forma que a evolução psicomotora do indivíduo.
O papel do Assistente Social no CRPC é voltado para o desenvolvimento pessoal.
mobilizando potencialidade e participação dos usuários no processo de reabilitação, buscando a
participação ativa da família como uma base de apoio na qual os alunos e técnicos da AC1C
podem contar, pois todo êxito obtido resulta de um trabalho conjunto, dotado de parcerias

2.1.2 Profissionalização: estrutura e objetivos.

A coordenação da profissionalização da ACIC tem por objetivo, sistematizar os
atendimentos profissionalizantes oferecidos aos educandos habilitados/reabilitados ou em

3")

processo de habilitação/reabilitação, com vistas à sua inclusão no mercado de trabalho
competitivo ou em atividades ocupacionais e está sub-dividido em duas etapas, Préprofissionalização e Profissionalização.
Os atendimentos estão organizados sob a forma de cursos — presenciais e à distância com
tutoria — treinamentos em serviço, estágios, produção própria e sub-contratos, tendo como foco a
inclusão social das pessoas com deficiência, e observando suas limitações, suas potencialidades e
o ritmo de cada indivíduo.
Pode-se compreender melhor o processo de atendimento da coordenação da
profissionalização, levando-se em conta o seguinte programa:
Objetivo Geral: Preparar para o mercado competitivo de trabalho.
Objetivos específicos: Colocar profissionalmente no mercado competitivo de trabalho,

Proporcionar estágios curriculares e extracurriculares, na ACIC e no mercado competitivo de
trabalho; Proporcionar atividades ocupacionais; Proporcionar desenvolvimento pessoal social e
emocional; Proporcionar desenvolvimento sensório perceptivo-motor.
Metodologia: O atendimento será realizado através das aulas teóricas e práticas. que se

darão de forma presencial e à distância, abordando questões relacionadas ao mundo do trabalho. a
inserção e a permanência no mesmo. Serão reproduzidas situações encontradas no ambiente de
trabalho, através da execução de tarefas, treinamento em serviço, estágios — remunerados ou
não — e atividades ocupacionais. Serão realizadas ainda, visitas técnicas e palestras.
Ementas e Conteúdos - Pré - Profissionalizante: A etapa pré-profissionalizante tem o

objetivo de favorecer o desenvolvimento pessoal e funcional da pessoa com deficiência visual.
visando um bom desempenho ocupacional e ou profissional. Esta etapa deve enfocar aspectos
ligados, principalmente, ao potencial de cada aprendiz e às suas habilidades. Deve permitir a
sondagem de aptidões, limitações e interesses, destrezas, personalidade e tolerância. Utiliza
situações de trabalho, reais ou simuladas, de modo que seu desempenho permita uma avaliação
adequada sobre a função na qual deverá ser treinado pelo programa profissionalizante. Para
melhor operacionalização, dividiu-se esta etapa em duas fases:
— Avaliação de hábitos e habilidades para o trabalho: Visa à avaliação e o
desenvolvimento dos aspectos pessoais e sensórios perceptivos-motores, que são especialmente
necessários para melhor rendimento no trabalho.
Conteúdos:
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a) Apresentação Pessoal;
h) Comunicação e Expressão;
c) Estimulação sensório-perceptivo-motora;
d) Informação Profissional;
e) Exploração de habilidades.
2" — Preparação para o trabalho: Proporcionar oportunidades produtivas remuneradas,
visando o desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades básicas para um bom desempenho
profissional.
Conteúdos:
a) Manutenção dos hábitos adquiridos;
b) Informação profissional;
Profissionalizante: Visa preparar a pessoa com deficiência visual para o exercício de
atividades profissionais. Esta etapa caracteriza-se como um período de complementação ou
aperfeiçoamento dos conhecimentos necessários à profissionalização, permitindo que a colocação
profissional seja bem sucedida.
Educação para o trabalho: Desenvolvimento de uma atitude crítica frente às suas
potencialidades e a realidade que o cerca, de modo que sua atuação seja consciente e
conseqüente.
Conteúdos:
Apresentação social e identificação (aulas presenciais)
Módulo I - O Mundo do Trabalho
Ética Profissional (aulas presenciais)
Módulo 2 - A Conquista de urna Vaga no Mercado de Trabalho
Currículo (aulas presenciais)
Módulo 3 - Saúde e Segurança no Trabalho
Legislação (aulas presenciais)
Orientação Profissional: Proporcionar cursos, estágios, e/ou treinamentos em serviço
com vistas à aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para o ingresso no mercado
competitivo de trabalho.
Conteúdo:
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Treinamento em Serviço: capacitação essencialmente, prática onde o indivíduo aprende
fazendo.
Cursos: capacitação teórico-prática, onde o indivíduo deverá absorver conhecimentos a
fim de executar ou aprimorar atividade profissional.
Estágios: poderão ser curriculares — quando ligados a um curso específico — ou
extracurriculares, quando são de caráter livre.
Emprego Competitivo: Colocação definitiva ou temporária no mercado competitivo de
trabalho, através de processos seletivos, concursos públicos e outros meios.
a) pesquisa de mercado de trabalho;
b) entrevista com o empregador;
c) entrevista com o setor pessoal;
d) entrevista com família e candidato;
e) Colocação;
t) Segmento; e
g) Avaliação.
Atendimento Ocupacional: Proporcionar ocupação para pessoas que não irão participar
do mercado de trabalho competitivo, devido à opção pessoal (aposentadoria) ou devido a outros
comprometimentos que inviabilizam sua competitividade laborai.
Conteúdo:
Artesanato: desenvolvimento de artesanato do tipo macramé (produção de sacolas de fios
de polietileno), tear manual, mosaico, cestaria em papel jornal, cerâmica.
O próximo item realiza urna breve síntese sobre as transformações históricas do trabalho
humano.

2.2 Trabalho: Aspectos históricos

Muitos estudiosos entendem a história do termo trabalho associada com a transição piehistórica da cultura da caça e pesca para a cultura agrária que diz respeito à criação de animais e
ao plantio.
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O desenvolvimento da agricultura fez com que o equilíbrio da natureza se alterasse. O
cultivo da terra aparecesse como uma nova alternativa de fonte de alimento, o que acabava por
acarretar na multiplicação dos homens, e com a expansão numérica surgiu à necessidade de
conquistar novas terras para o plantio.

Inserido o homem na sociedade. o trabalho foi se tornando cada vez mais central para
sua sobrevivência e convivência. Inicialmente através da elaboração de instrumentos de
caça, de pesca, de defesa e, mais tarde, através das ferramentas para a construção e para
a confecção de vestimentas, visando a proteção de intempéries. (NOGUEIRA, 2006,
p.141).

O mundo do trabalho veio adquirindo características diferentes com o passar do tempo e
fruto disso, entre outras coisas e a crescente demografia, que nos dias de hoje, pode ser explicada.
em parte, pela natureza do trabalho industrial que corresponde à produção em série com o
subsídio de máquinas. Isto implica dizer, que para se produzir em série é necessário trabalhar em
centros onde estes equipamentos estejam concentrados.
Com isto, o homem do campo encaminha-se para as cidades, com a finalidade de
trabalhar nesta produção moderna, e com a esperança de desfrutar do bem-estar divulgado pelas
cidades, embora não seja bem isso que aconteça na maioria das vezes.
Existem também outros aspectos que caracterizam o crescimento populacional das
cidades como as migrações, a necessidade de sair do campo pela ausência de uma melhor
distribuição de terra, a migração impulsionada pela expectativa de se integrar no mercado
competitivo de trabalho moderno e no modo de vida urbano.

O trabalho. ao lon g o do processo histórico, se apresenta de inúmeras formas, atendendo
às necessidades de cada momento. No entanto, ele se mantém sempre como um
momento de efetivação de relações sociais, visando a produção social e a reprodução da
humanidade. (NOGUEIRA, 2006, p.141).

As transformações sofridas pela natureza com o trabalho do cultivo da terra fizeram surgir
a noção de propriedade e de produto excedente, e é neste período que aparece o sentimento de
posse. Todos estes aspectos, como a expansão demográfica, o surgimento da idéia de propriedade
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e de produto excedente, assim como o próprio sentimento de posse, culminaram, posteriormente
nas trocas de bens produzidos e na criação da moeda.
O capitalismo, compreendido como artifício de reprodução social por mediação da
produção de mercadorias e da valorização do capital, encobre e manipula os indivíduos,
desenvolvendo-se por meio da deterioração da imaginação. A lógica do capital explora não só o
trabalhador, em relação a sua força de trabalho, como também a sua subjetividade, fazendo com
que tenham necessidades e desejos de sempre consumir algo novo.

A partir do final do século XIX e inicio do século XX, o modo de produção capitalista
tende a ter como núcleo a grande indústria. Nascem dois -novos princípios de
organização do processo de trabalho que se generalizarão no conjunto da indústria
capitalista: o taylorismo e o fordismo - . (NOGUEIRA, 2004, p.27).

Com a industrialização, surge a especialização do trabalho, a qual atinge um ponto
extremo, em que o sujeito não reconhece o resultado do seu trabalho, devido ao desconhecimento
do conjunto de atividades no qual a sua força de trabalho é empregada. O que acontece, é a
fragmentação em partes do processo de trabalho, onde cada trabalhador se especializará em um
único ponto do procedimento de produção, tanto de um objeto corno de um projeto.
Nasce o taylorismo, cujo nome deriva do seu inventor, um engenheiro americano
chamado Taylor, e tem como base a mecanização do processo de trabalho, onde se caracteriza um
sistema de maquinarias que avaliza a unidade do processo de trabalho parcelado, determinando a
cada trabalhador seus gestos e seu ritmo. Este sistema passa a ser reconhecido como "fordismo6",
depois de algumas adaptações.
O fordismo apresentava entre outras características, a organização do trabalho com uma
forma de produção sistematizada, com isso a divisão social do trabalho encontrava-se a serviço
de urna produção padronizada, exigindo um controle absoluto para maior perfeição na fabricação
das mercadorias. Entretanto, apesar deste sistema possuir uma maquinaria altamente produtiva,
era lento para absorver mudanças rápidas do mercado local e mundial.

6 Fordismo: Como dado complementar, o fordismo, inicialmente, constitui uma forma de produção e gerenciamento.
Foi criado por Henry Ford, em 1913, após dez anos de instalação da empresa que levava o seu nome. Tinha como
objetivo desenvolver o aumento da produção e assim assistir a um elevado número de consumidores.
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No entanto, foi essa forma de produção que pôs a indústria automobilística de Henry Ford
e todas as que seguiram o seu método de trabalho no topo da produção mundial.
Depois de um longo período de acumulação de capitais, que ocorreu durante o apogeu do
fordismo e do taylorismo, o capitalismo, a partir dos anos 70 começou a dar sinais de crise.

De fato, a denominada crise do fordismo e do keynesianismo era a expressão fenomènica
de um quadro critico mais complexo. Ela exprimia. em seu significado mais profundo,
uma crise estrutural do capital, onde se destacava a tendência decrescente da taxa de
lucro [...]. Com o desencadeamento de sua crise estrutural, começava também a
desmoronar o mecanismo de "regulação" [...]. (ANTUNES 2003, p. 31).

Em contra partida à crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu
sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a
desmontagem do setor produtivo estatal.
Este período caracterizou-se também pela ofensiva generalizada do capital e do Estado
contra a classe trabalhadora e contra as condições vigentes durante a fase de apogeu do fordismo.
Isso num contexto caracterizado pela desregulamentação e expansão dos capitais. do comercio.
da tecnologia, das condições de trabalho e emprego. Observa-se um claro processo de desmonte
dos direitos dos trabalhadores, e desde então, estes vêem sofrendo uma pro gressiva precarização
das condições de trabalho, um crescimento da informalização e por conseqüência a perda de
direitos trabalhistas.
A reestruturação do capitalismo ocorre no bojo do processo de globalização - ou da
mundialização do capital - que induz à mudanças qualitativas nos planos produtix os (novas
tecnologias e novos padrões de gestão e de organização do trabalho) e político-ideológico
(predominância do ideário neoliberal, que coloca o mercado como instância reguladora
privilegiada da vida em sociedade).
Por tini, considera-se que as transformações que têm marcado nossas sociedades a partir
da crise e reestruturação do capitalismo, repercutem fortemente sobre as relações de trabalho até

hoje.
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2.2.1 A caracterização do trabalho na atualidade

Para evidenciar a realidade do mundo do trabalho na atualidade é necessário perceber que
as fundamentais modificações são originarias das intensas transformações na estrutura produtiva
do capitalismo.
A crise do capital oportunizou um grande processo de reestruturação de seus conceitos
mais profundos, o padrão de produção vigente taylorista/fordista que se impôs durante o século
XIX, foi aos poucos dando espaço a um novo modelo que de acordo com Antunes (2003, p. 53),
se origina no Japão, o chamado Toyotismo, "o sistema industrial japonês, que a partir dos anos
70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os paises avançados com
urna opção possível para a superação capitalista da crise".
O Toyotismo caracteriza-se pela produção variada e bastante heterogênea,
fundamentando-se no trabalho operário em equipe, na multivariedade de funções, e num processo
produtivo flexível, possibilitando ao operário a operação sirnultaneamente em várias maquinas.
Tem como principio a finalidade de reduzir o tempo de trabalho.

O processo de produção de tipo toyotista, por meio dos team work, supõe, portanto uma
intensificação da exploração do trabalho, quer pelo fato de os operários trabalharem
simultaneamente com várias maquinas diversificadas, quer pelo ritmo e a velocidade da
cadeia produtiva dada pelo sistema de luzes. Ou seja. presencia-se uma intensificação do
ritmo produtivo dentro do mesmo tempo de trabalho ou até mesmo quando este se reduz.
(ANTUNES. 2003, p.53).

Entre as conseqüências mais importantes destas transformações no processo de produção
que afetaram o mundo do trabalho, destaca-se as seguintes:

A diminuição do operariado manual e fabril; o aumento acentuado das inúmeras formas
de subproletarização do trabalho parcial. temporário, sub-contratado, terceirizado, e que
tem se intensificado em escala mundial, tanto nos países do Terceiro Mundo, como,
também nos países centrais; o aumento expressivo do trabalho feminino no interior da
classe trabalhadora, em escala mundial, aumento este que tem suprido principalmente o
espaço do trabalho precarizado, subcontratado, terceirizado, part-time etc.; a enorme
expansão dos assalariados médios, especialmente no "setor de serviços", que
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inicialmente aumentaram em ampla escala mas que vem presenciando também níveis de
desemprego tecnológico; a exclusão dos trabalhadores jovens e dos trabalhadores
"velhos" (em torno de 45 anos) do mercado de trabalho dos países centrais; a
intensificação e superexploração do trabalho, com a utilização brutalizada do trabalho
dos imigrantes, e expansão dos níveis de trabalho infantil, sob condições criminosas, em
tantas partes do mundo, como Ásia, América Latina, entre outros; em níveis explosivos,
um processo de desemprego estrutural que. junto com o trabalho precarizado. atinge
cerca de I bilhão de trabalhadores, al g o em torno de um terço da força humana mundial
que trabalha; e uma expansão do que Marx chamou de trabalho social combinado
(Capitulo Inédito), em que trabalhadores de diversas partes do mundo participam dos
processos de produção e de serviços. O que, é evidente, não caminha no sentido da
eliminação da classe trabalhadora, mas da sua precarização e utilização de maneira ainda
mais intensificada. (ANTUNES, 2003, p.190-191).

Por tudo que foi exposto pelo autor, verifica-se que a classe trabalhadora passou por um
processo de fragmentação e alteração, tornando-se mais qualificada em vários setores, (onde
houve urna relativa intelectualização do trabalho), mas também desqualificou-se em outros
diferentes ramos, corno na indústria automobilística, na construção naval etc.
A classe trabalhadora desmembrou-se em duas: urna onde os trabalhadores são versáteis
e multifuncionais, e a outra se caracteriza pela falta de qualificação, refletindo até hoje em
conceitos básicos do mundo do trabalho tais como: qualificados/desqualificados, mercado
formal/informal, jovens/velhos, homens/mulheres, estáveis/precários, etc.

O mundo do trabalho viveu, como resultado das transformações e metamorfoses em
curso nas ultimas décadas, particularmente nos paises capitalistas avançados, com
repercussões significativas nos paises de Terceiro Mundo dotados de uma
industrialização intermediaria, um processo múltiplo: de um lado verificou-se uma
desproletarização do trabalho industrial, fabril. nos paises de capitalismo avançado. Em
outras palavras, houve uma diminuição da classe operária industrial tradicional. Mas
paralelamente, efetivou-se uma si g nificativa subproletarização do trabalho, decorrência
das formas diversas de trabalho parcial, precário, terceirizado, subcontratado, ‘iticulado
à economia informal, ao setor de serviços, etc. Verificou-se, portanto. uma significativa
heterogeneização, complexificação e fragmentação do trabalho. (ANTUNES, 2003,
p.209).

O conjunto de acontecimentos que demarcam as transformações do modo de produção
capitalista sejam elas de menor ou maior intensidade e dependendo de inúmeras condições
econômicas, sociais, políticas, culturais e étnicas, impôs um posicionamento dos trabalhadores.
O trabalho adquiriu maior centralidade nas sociedades capitalistas, mudanças nessa esfera
social repercutiram de modo importante nos diferentes âmbitos das relações sociais, razão pela
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qual o papel desempenhado pelo trabalho na organização social passou a ser repensado,
redimensionado e questionado.
Nas sociedades atuais, mesmo as pessoas que realizam uma atividade aparentemente
isolada dependem de outras. O trabalho engendra a vida social e esta o determina, pois para
transformar a natureza foram constituídas entre os homens relações de produção que mudam no
tempo e no espaço, assim como os meios e os modos de produção que adquirem historicamente
outras conotações.
O mundo capitalista está cada vez mais competitivo, exigindo cada vez maior
conhecimento e qualificação profissional, maior flexibilidade do funcionário em trabalhar em
equipe e em acumular várias funções distintas, enfim exige-se muito mais do perfil e da
produtividade do trabalhador, pois este precisa se adaptar às regras econômicas. A exigência de
qualidade e produtividade se acentuou a ponto de tornar os sujeitos escravos da competição.

O objetivo principal do capitalista é produzir bens para gerar mais riquezas, mais
dinheiro, pois o que confere interesse econômico aos objetos e produtos é seu valor de
troca e não o de uso, apesar da exploração desta vertente na criação continua de
necessidades através da propaganda a fim de fazer com que haja crescimento e
valorização do capital, preferencialmente de forma rápida. (PIMENTA. MI, p.22).

No mundo pós-moderno a concorrência é acirrada e até mesmo incentivada, exige-se cada
vez mais competências para uma melhor colocação no mercado competitivo de trabalho.
Trabalhar naquilo que se gosta pode fazer a diferença entre ter ou não sucesso profissional, pois a
satisfação no exercício da função aumenta as chances de se realizar financeira e pessoalmente.
Entretanto não é só o profissional que precisa se conscientizar das mudanças que estão
acontecendo no mercado competitivo de trabalho e se preparar para enfrentá-las, as empresas
também. Neste sentido, verifica-se que algumas organizações empresariais já perceberam a
necessidade de romper os velhos hábitos e ficar sintonizados com as novas exigências do
mercado. São elas que estão procurando, hoje, funcionários com perfil moderno.
Percebe-se que está cada vez mais difundida nos vários setores da sociedade a idéia de
que a atual situação do mundo do trabalho requer atenção especial das empresas para sua
dimensão social.
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As empresas, públicas ou privadas, queiram ou não, são agentes sociais no processo de
desenvolvimento, pois a dimensão delas não se restringe apenas a uma determinada sociedade.
mas no modo com que se organiza e principalmente, atua por meio de atividades essenciais. Nos
países desenvolvidos, de economia de mercado, as empresas introduzem variáveis sociais nos
critérios de gestão e desenvolvimento.
Conclui-se que a sobrevivência das empresas está cada vez mais ligada à sua capacidade
de entender e interagir com a sociedade, acompanhando as mudanças e o impacto no seu próprio
interior.

2.3 Pessoa com Deficiência Visual: Profissionalização e inclusão no mercado competitivo de
trabalho

As pessoas, de um modo geral, consideram o cego como sendo extraordinariamente
incapacitado fisicamente, mas possuidor de dons sobrenaturais e de percepções extrasensoriais,
são conceitos que por transmissão cultural. inexperiência e falta de conhecimento das reais
possibilidades e capacidades da pessoa deficiente visual, se acham perpetuados e dominam a
imaginação da população.
A emancipação da pessoa com deficiência visual, seja no meio familiar, educacional.
cultural, social e profissional, está particularmente relacionada com a questão da acessibilidade,
que possibilita ao sujeito com deficiência à ampliação dos contatos com o mundo, por meio da
multiplicação dos canais de informação, de maneira tanto quantitativa como qualitativa.

A inclusão consiste em adequar os sistemas sociais gerais da sociedade de tal modo que
sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas do seu seio e mantinham
afastadas aquelas que foram excluídas. A eliminação de tais fatores deve ser uni
processo continuo e concomitante com o esforço que a sociedade deve empreender no
sentido de acolher todas as pessoas, independentemente de suas diferenças indi iduais e
das suas origens na diversidade humana. (SASSAKI, 2005, p.20).

Para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de
que é ela que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros. O desenvok i mento
por meio da educação, reabilitação, etc., das pessoas com deficiência deve ocorrer dentro do
processo de inclusão e não como um pré-requisito, como se essas pessoas precisassem pagar
ingressos para poderem fazer parte da sociedade.
Percebe-se que atualmente que o mundo caminha para o desenvolvimento de uma
sociedade cada vez mais inclusiva. Sinais deste desenvolvimento são cada vez mais visíveis, seja
nas escolas, na mídia. nas empresas e nos programas e serviços.
Ainda segundo Sassaki, (2005, p. 23), "a inclusão é um processo mundial irreversível.
Veio para ficar e multiplicar-se abrindo caminhos para a construção de uma sociedade
verdadeiramente para todos, sem exceção sob nenhuma hipótese".
O primeiro passo para a inclusão social 7 passa pela escola. já que o papel dela não é
apenas o de ensinar cadeiras acadêmicas como português e matemática. mas também o de
participar decisivamente no estabelecimento dos padrões de convivência social.
É através da escola que a sociedade adquire. fundamenta e modifica conceitos de
participação, colaboração e adaptação. Isto torna a questão da inclusão do deficiente na escola
uma questão decisiva não só a curto prazo mas também no que se refere à organização das
gerações futuras.
Dependendo das condições econômicas, políticas, sociais, culturais e educacionais de
diferentes momentos históricos, a função da educação especial de ampliação das oportunidades
educacionais às pessoas com deficiência pode ser a mais significativa, na medida em que as
necessidades concretas dessa parcela da população parece ser o móvel maior para a
implementação de políticas educacionais.

"A educação especial no Brasil, a partir da década de 60, tem experimentado
crescimento significativo, em relação aos períodos anteriores, com características
marcantes, que com certeza, se constituem em fatores decisivos para a disseminação de
uma determinada concepção de deficiência. (MONTOAN, 1997, p.58)

7 Os autores que embasam esta pesquisa trazem o termo "inclusão social" como o preferido na abordagem do tema
sobre as pessoas com deficiência, portanto optou-se pela utilização do termo no presente trabalho.
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A educação especial deve ser entendida como uma tentativa a mais de atender as
dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema educacional e como um meio de
assegurar que os alunos, que apresentam alguma deficiência, tenham os mesmos direitos que os
outros, ou seja, os mesmos direitos de seus colegas escolarizados em uma escola regular.
Para isso, cabe ressaltar a importância da Conferência de Salamanca onde, especialistas
estabeleceram um plano de ação cujo principio norteador mostrava que as escolas deveriam
acolher a todas as crianças,

No âmbito da educação, a busca de uma escola que atendesse a todos foi documentada
pela primeira vez em 1979, no México. Na ocasião, um grupo de países, por iniciativa da
Unesco, assinou o Projeto Principal de Educação. Este projeto tinha por objetivo definir
e adotar algumas medidas capazes de combater a elitização da escola nos países da
América Latina. [...] A inspiração para o encontro em Salamanca, na Espanha, foi
reafirmar o direito de todas as pessoas à educação, conforme a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948 e ainda ratificar o empenho da comunidade internacional em
cumprir o estabelecido na -Conferencia Mundial sobre Educação para todos". [...] A
Declaração de Salamanca recomenda que as escolas se ajustem às necessidades de todos
os alunos quaisquer que sejam suas condições físicas, sociais e lingüísticas [...].
(WERNECK, 1997, p.49).

Entre outras coisas, o aspecto inovador da Declaração de Salamanca consiste na retomada
de discussões sobre conseqüências e diretrizes básicas para a formulação e a reforma de políticas
e sistemas educacionais.
A partir deste momento, as escolas tinham o desafio de desenvolver uma pedagogia capaz
de educar com êxito todas as crianças, inclusive aquelas com deficiências graves. Desta forma,
percebe-se que a Conferência tem contribuído para o reconhecimento dos direitos humanos e dos
princípios de igualdade e equidade.
A educação especial é muito mais do que as instituições em que ela é oferecida. Ela tanto
pode constituir um sistema paralelo de educação, quanto fazer parte do sistema regular de
qualquer contexto educacional.
Observa-se que o principio fundamental da escola inclusiva é de que todas as crianças
deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que
possam ter. As escolas inclusivas ou especiais devem reconhecer e responder as diversas
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necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e
assegurando urna educação de qualidade a todos.
O método de transição da escola para o emprego, constitui uma das partes de um processo
árduo. A responsabilidade das instituições no processo de transição para o emprego, relaciona-se
com a necessidade de orientações adequadas nesta direção, lembrando que esta característica está
associada com os tipos de recursos oferecidos e a própria organização da escola.
A idéia chave para um processo de transição bem sucedido. retoma a questão da
multidisciplinariedade, pois é somente por meio do engajamento da pessoa com deficiência, a
implicação da família, a organização entre os serviços envolvidos e uma perfeita colaboração do
setor empregatício, que se poderão oferecer condições humanitárias para o desenvolvimento do
sujeito.

2.3.1 O Deficiente Visual e o mercado competitivo de trabalho

A sociedade brasileira tem despertado nos últimos anos, para o enfrentamento de algumas
questões relacionadas às inúmeras e diferentes formas de discriminação, que ainda fazem parte
dos valores sociais, culturais, morais e políticos hegemônicos.
A complexidade das questões que envolvem a inclusão das pessoas com deficiência no
mercado competitivo de trabalho, remete-se a um grande número de dificuldades. Seja por
discriminação, que começa no acesso destas pessoas à educação regular, passando por vários
tipos de preconceitos, até a falta de cultura em considerá-las incapazes de desempenhar
atividades produtivas no mercado formal do trabalho.
Segundo Carmo (1994), "os deficientes foram descriminados e segregados. nas diferentes
formas de organização ocorridas entre os homens, através da história", neste sentido, conclui-se
que a dificuldade de colocação profissional que hoje é enfrentada por uma parcela significativa
de brasileiros, com relações as pessoa com deficiência visual, é agravada pela infundada crença
na maioria dos empregadores ao considerarem que a deficiência afeta todas as funções do
individuo.
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[...] o trabalho sempre foi uma necessidade fundamental para a vida humana, que
enquanto forma alienante ou punitiva, onde uma grande maioria de homens trabalha para
a satisfação e sustento de uns poucos privilegiados. Em todas essas formas, o trabalho
para o -deficiente" sempre foi negado. Por isso, historicamente o deficiente, quando
conseguia sobreviver, era sempre mantido ou por esmolas ou por benevolência das
instituições ligadas a ordens religiosas. (CARMO, 1994, p. 56)

O fato é que a grande maioria das pessoas com deficiência apresentam limitações
superáveis mediante pequenas acomodações no local de trabalho, na arquitetura e nos meios dc
transporte. Entretanto, o mercado competitivo de trabalho ainda é muito restrito às pessoas com
deficiência, pela a não familiarização do tema.
As pessoas com deficiência utilizam três formas para se incluírem no mercado
competitivo de trabalho (CARMO, 1994); a primeira é através da procura individual em
empresas e centros de recrutamento; já a segunda, consiste na busca de entidades que ofereçam
cursos profissionalizantes especializados, os quais muitas vezes possuem convênios com
empresas, por fim, a terceira, é referente às Associações de deficientes, que lutam junto às
empresas para obtenção de vagas. Dificilmente estas pessoas são contratadas pela procura
individual, pois ocorre muita discriminação, os outros dois tipos conseguem maiores resultados.
Pode-se verificar que a dificuldade de inclusão no mercado competitivo de trabalho.
ocorre principalmente, devido ao preconceito e desconhecimento das diversas atividades
possíveis de serem realizadas pelo deficiente. Os empregadores receiam dificuldades de
integração com o grupo de trabalho, temem a ocorrência de acidentes e preocupam-se com o
custo de adaptações e aquisição de equipamentos especiais.
Outro fator primordial é a falta de qualificação profissional. de mão-de-obra
especializada, de um considerável número de pessoas com deficiência visual, ocasionada pela
ausência de ações voltadas para a preparação profissional dos deficientes, e pela dificuldade de
acesso dos mesmos aos cursos existentes.

De uni lado, a falta de qualificação, do outro a falta de esclarecimento. E por cima de
tudo, a falta de estímulos que facilitam a sua contratação [...]. Os profissionais que têm
obtido bons resultados na colocação de portadores de deficiência no mercado de trabalho
costumam dizer que, para tanto, são necessários três tipos de ações. Em primeiro lu gar, a
preparação dos candidatos. Em segundo. o esclarecimento dos tomadores de seus
serviços. Em terceiro lugar, a ajuste da comunicação. (PASTORE, 2000. P.71).
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Conseguir um emprego neste contexto se torna uma tarefa árdua, mesmo com a
quantidade elevada de leis já expostas anteriormente. Ser deficiente representa ser portador de
obstáculos a mais a serem transpostos. Neste sentido, para não ser excluído, o deficiente visual
precisa esforçar-se ainda mais, para mostrar sua capacidade e potencialidade.
A deficiência visual aparece neste contexto social como um impedimento geral do sujeito
desenvolver suas outras capacidades, de gestão, de tomada de decisão e criatividade, cabe
evidenciar que este estado físico não afeta a produção intelectual. Não é de assistencialismo e
protecionismo que o individuo com deficiência visual necessita, e sim de urna oportunidade para
mostrar suas capacidades e habilidades frente ao mercado competitivo de trabalho atual.
A solução é possibilitar a estes sujeitos, igualdade de condições e acompanha-los nas
atividades que venham a desenvolver disponibilizando as melhores oportunidades no exercício
das mesmas.
Neste sentido, um aspecto altamente relevante é o que diz respeito ao avanço tecnológico.
A existência de profundas limitações, encontradas na direção da emancipação da pessoa com
deficiência visual, tinha corno argumento válido, e que poderia justificar tal fato, o de que não
existiam outras formas de promoção da acessibilidade, que não fossem as já conhecidas.
A tecnologia é urna alternativa de acesso à informação e ao conhecimento (PASTORE,
2000), nesta perspectiva o contexto sociocultural de transferência de saber, de apropriação e de
reconstrução do conhecimento, socialmente partilhado, circunscreve o processo de aprendizagem
entre aprendente e ensinante, um exemplo é o computador, que aparece como um instrumento
cultural, que uma vez incorporado ao processo de aprendizagem, passa a fazer urna mediação
entre o sujeito que aprende e o objeto do conhecimento, facilitando tal processo.

[...] o computador é utilizado como uma "ferramenta" com a qual a criança constrói o
seu conhecimento, ele se torna um importante aliado na implementação de uma proposta
construcionista de educação, viabilizando o processo de inclusão da criança deficiente.
Por outro lado, o computador pode ser usado corno máquina de ensinar, implementando
uma proposta intrucionista de educação, informatizando os atuais processos de ensino e,
portanto, facilitando a integração ou a disseminação das instituições e classes de
educação especial. (MONTOAN, 1997, p. 51);
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Para o deficiente visual isto se exemplifica pelos sintetizadores de voz, instrumentos de
leitura ótica e o Braile Falado. É claro, que muitas instituições além de oferecer o equipamento
disponibilizam a capacitação necessária para o pleno aproveitamento do sujeito, mas fora do
âmbito institucional, esbarra-se com dificuldades econômicas e .financeiras que inviabilizam a
utilização de recursos tecnológicos, caracterizados por custos elevados.
A utilização da tecnologia, como instrumento de acessibilidade aos sujeitos com
deficiência, caracteriza-se por vantagens como as facilidades de disposição, duplicação,
transporte, manejo técnico e as possibilidades de ajustamento à disponibilidade de tempo e
espaço do usuário. Além disso, não se deve esquecer a virtude de ser economicamente mais
viável às instituições, além de também aproveitar o canal de percepção mais utilizado pelas
pessoas com deficiência visual, que é a audição.
Entretanto, não há duvida de que as novas tecnologias estão permitindo que as pessoas
com deficiência abranjam um domínio de atividades até pouco tempo impraticáveis.

A própria natureza do desenvolvimento tecnológico tem ajudado. As novas tecnologias
viabilizaram a travessia entre o trabalho baseado na força física e o trabalho fundado na
força das idéias. A redução das exigências motoras decorrente dessa travessia ampliou a
potencialidade de trabalho para os portadores de deficiência, em especial, os que
apresentam limitações físicas e sensoriais. [...] Na verdade, os próprios ambientes de
trabalho outrora constituídos para abrigar a força muscular e a movimentação de grandes
maquinas, estão sendo redesenhados de modo a abrigar menos energia física e mais
concentração mental. Costuma-se dizer que, para os não-portadores de deficiência, as
novas tecnologias tornaram o trabalho mais fácil; para os portadores de deficiência, elas
tornaram o trabalho possível. (PASTORE, 2000. p. 86)

As novas tecnologias prometem expandir ainda mais o trabalho das pessoas com
deficiência, inclusive para os que possuem limitações severas.
Urna outra mudança que pode de certa forma favorecer as pessoas com deficiência é a
tendência generalizada em direção à flexibilidade na produção do trabalho — Toyotismo. modo de
produção capitalista abordado na seção anterior.

A mudança do emprego fixo para o emprego intermitente é um fenômeno praticamente
mundial. A redução do salário fixo e a expansão da remuneração variável é também
universal. Essas novas modalidades de trabalho, que têm ajudado muitas pessoas a
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trabalhar mesmo sem ter emprego fixo, podem ajudar a inserção e a retenção dos
portadores de deficiência no mercado de trabalho. O trabalho intermitente, por projeto,
por tarefa, subcontratado, em tempo parcial, realizado a distancia e de varias outras
maneiras não é exclusivo das pessoas sem qualificação. Esse se gmento no mercado vem
sendo cada vez mais penetrado por pessoas qualificadas como são os analistas de
informática, consultores, projetistas. desenhistas, tradutores, "personal trainers",
professores de línguas, etc. (PASTORE, 2000, p. 90).

A flexibilização possui aspectos positivos e negativos já que as conseqüências da mesma
originam-se da tendência em reduzir o emprego fixo em determinada empresa e das incertezas
que surgem do trabalho intermitente, casual ou por tarefa. Em particular, o caso das pessoas com
deficiência possui efeitos negativos ainda mais abrangentes, no que se refere a necessidade de
requererem uni tempo ampliado para se ajustar às novas situações de trabalho, e neste sentido, o
problema se agrava quando depois de meses de adaptação, elas são dispensadas e sujeitadas a
recomeçar o mesmo processo em outro emprego ou trabalho.
No entanto, os efeitos positivos da flexibilização, perecem superar os negativos. As
inúmeras novas formas de trabalhar reduzem a necessidade de locomoção das pessoas, o que
permite por conseqüência que o trabalho seja realizado em casa.
Cada sujeito pode aumentar sua consciência crítica, se conscientizar de que é livre
para tornar decisões, admitir sua capacidade de produzir, buscar a independência, a cidadania e o
respeito que merece, reconhecendo suas limitações, que todos possuem em maior ou menor grau
e consequentemente evitando preconceitos em relação a si mesmo e aos outros.
Para Pastore, (2000, p. 208), "a inserção e a retenção de portadores de deficiência no
mercado regular de trabalho depende de três providencias: preparar o portador, educar o
empregador e dispor de boas políticas publicas". Assim, profissionalizar e capacitar a pessoa com
deficiência visual é o primeiro passo para que sua inclusão seja efetivada, já o empregador deve
conscientizar-se que mais do que um mandamento constitucional e legal. a facilitação da entrada
das pessoas com deficiência no mercado competitivo de trabalho faz parte de sua
responsabilidade social, além de oportunizar a elas a possibilidade de contribuição produtiva à
economia brasileira, e por último, em relação às políticas publicas, pode-se dizer

que

além de

poucas elas são desarticuladas, ocasionando indiferença por parte de empresas, que ao invés disso
deveriam atuar junto aos Poderes Públicos no intuito de sugerir e formular novas políticas que
sejam mais eficazes em relação ao propósito pretendido.
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Conclui-se que não há como garantir a plena atividade laborai da pessoa com deficiência
visual se as condições de acesso aos recursos comuns ao trabalhador não permitirem a igualdade
no exercício profissional por parte do sujeito, favorecendo sua inclusão cada vez mais ativa e
progressiva, neste sentido a participação da pessoa com deficiência no mundo do trabalho exige
que os instrumentos de trabalho estejam adaptados à condição de sua necessidade especifica.
A percepção do individuo com relação à sua inclusão no mercado competitivo de trabalho
será analisada na próxima seção.
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3 A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO MERCADO
COMPETITIVO DE TRABALHO E O PAPEL PARTICIPATIVO DO ASSISTENTE
SOCIAL NESTE PROCESSO

Nesta última seção, relata-se primeiramente a forma com que se desenvolveu a pesquisa
com deficientes visuais (capacitados e reabilitados na ACIC e que já estão inseridos no mercado
competitivo de trabalho) que tem por objetivo: verificar e analisar qual a percepção da pessoa
com deficiência visual sobre sua inclusão no mercado competitivo de trabalho, realizando-se
posteriormente uma análise sobre as opiniões expostas pelos entrevistados.
Por fim, a seção contempla a sugestão do Serviço Social em: propor e evidenciar um
trabalho que articule o processo de inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado
competitivo de trabalho; abordando as competências do profissional do Serviço Social e as
contribuições que o mesmo tem a oferecer.

3.1 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa

Para a realização do trabalho formam realizadas leituras de materiais referentes ao tema,
onde buscou - se dados e autores atuais, que enfatizam discussões em torno da inclusão de pessoas
com deficiência no mercado competitivo de trabalho. Este tipo de estudo constitui-se por uma
pesquisa documental que:

[...1 assemelha-se muito à pesquisa biblio gráfica. A única diferença entre ambas está na
natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental
vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. [...] existem de um
lado, os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer tratamento analítico,
tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários. ri I mes,
fotografias, gravações etc. De outro lado, existem os documentos de se gunda mão, que
de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa. relatórios de
empresas, tabelas estatísticas etc. (GIL, 1994, p. 73)
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A pesquisa segue o método exploratório, que tem o objetivo de,

[...] proporcionar maior familiarização com o problema, com vistas a torná-lo mais
explicito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo
principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é,
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados
aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: a)
levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências praticas
com o problema pesquisado; e c) análise de exemplos que -estimulem a compreensão".
(GIL, 1989, p.45)

A presente pesquisa, que tem como elemento estudado a inclusão das pessoas com
deficiência visual no competitivo mundo do trabalho, abordou os sujeitos que experimentaram na
prática esta realidade, melhor dizendo, pessoas que passaram pelo processo de inclusão no
mercado competitivo de trabalho e diante disso qual a percepção que se tem de tal experiência.
Neste sentido, foi elaborado um questionário, que segundo Gil Ç1995, p. 124) é, 1...1 a
técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc." e aplicado através da técnica da
entrevista, que pode ser definida como,

[...I a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formulam
perguntas, com o objetivo de obtenção de dados que interessam à investigação. A
entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificadamente, é uma
forma de dialogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se
apresenta como fonte de informação. A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados
mais utilizada no âmbito das ciências sociais. Psicólogos, sociólogos, pedagogos,
assistentes sociais e praticamente todos os outros profissionais que tratam de problemas
humanos valem-se dessa técnica, não apenas para coleta de dados, mas também com
objetivos voltados para o diagnostico e orientação. (GIL, 1995, p. 113).

O contato com os sujeitos do estudo, deu-se por intermédio da ACIC, e através de
ligações telefônicas e correspondências eletrônicas foi discutida a possibilidade de um encontro

com os indivíduos para a execução das entrevistas. Quanto ao local e horário, decidiu-se que para
uma maior comodidade ficaria a critério dos sujeitos entrevistados.
Realizou-se com cada entrevistado o total de 13 perQuntas, sendo que. as 05 primeiras
foram objetivas e as outras 08 apresentavam-se de forma discursiva ou aberta (APÊNDICE A).
que segundo Gil (1994, p.127) "são aquelas em que o interrogado responde com suas próprias
palavras, sem qualquer restrição".
É interessante ressaltar que ao final do trabalho, serão entregues cópias digitalizadas e em
Brailles aos sujeitos da pesquisa.
A pesquisa realizada é de ordem qualitativa, que conforme Cortes, (1998. p. 14), "o
que particulariza os trabalhos qualitativos é que eles possibilitam descrever as qualidades de
determinados fenômenos ou objetos de estudo. As fontes mais utilizadas para esse tipo de análise
são documentais ou resultado de entrevistas e observações".
Por fim, para a realização das entrevistas houve dificuldades no que se refere à
disponibilidade de tempo dos sujeitos entrevistados, pois as mesmas ocorram no período de férias
(Dezembro/2006 e Janeiro/2007). Entretanto, a facilidade se deu em relação à receptividade dos
entrevistados, ao concederem as entrevistas.

3.2 Análise da Pesquisa

Tendo em vista os objetivos do presente estudo. ou seja, verificar e analisar qual a
percepção da pessoa com deficiência visual sobre sua inclusão no mercado competitivo de
trabalho, quais as considerações e concepções das mesmas com relação à conjuntura atual.
assinalando os fatores que influenciaram o processo de sua inclusão, bem como a efetiva
contratação.

8

Em I 825 na França, uni jovem cego, Louis Braille criou um sistema de leitura tátil e escrita para as pessoas cegas:
O Sistema BRAILLE que foi baseado em um sistema desenvolvido pelos militares franceses para se comunicarem
com seus subordinados durante a noite através de uma combinação de códigos de pontos e traços em relevo.
O Sistema Braille baseia-se na formação de 6 pontos em relevo que formam 63 combinações diferentes, com as quais
se representam as letras do alfabeto, os sinais de pontuação, os números, a notação musical e cientifica.
Esse sistema é uni dos principais recursos de comunicação para pessoas cegas, utilizado mundialmente para escrita e
leitura oferecendo-lhes oportunidade de acesso à cultura e a educação.
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Como mencionado anteriormente, realizou-se uma entrevista cujos resultados serão
apresentados a seguir.
A pesquisa foi realizada com urna amostra de 08 pessoas com deficiências visuais, que
estavam divididas da seguinte forma:

Pessoas cegas

03

Pessoas com visão sub-normal (baixa visão).

05

Com relação ao motivo da deficiência:

Numero de entrevistados:

Motivo:

02

Hereditário

03

Desenvolvimento da patologia

03

Acidente

Observa-se a partir destes dados que a falta de informação por parte das famílias e dos
próprios indivíduos, corno também a falta de urna política de prevenção à acidentes torna ainda
maior a possibilidade de que outras pessoas possam vir a adquirir algum tipo de deficiência

Com relação ao perfil das pessoas entrevistadas: a faixa etária variou de 23 a 52 anos,
dividindo-se ente: 03 mulheres e 05 homens.
O grau de escolaridade ficou assim distribuído, 02 entrevistados possuem o 30 grau; 02
entrevistados estão cursando o 3 0 grau; 03 entrevistados possuem o 2° grau completo e 01
entrevistado está cursando o 2° grau.
Com relação à profissão, os dados foram os seguintes: 03 telefonistas; 01 auxiliar de
cozinha; 01 atendente de telemarketing; 01 funcionário público; 01 massagista e 01 psicólogo.
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No que refere-se ao tempo de trabalho no atual emprego: 02 entrevistados trabalham
menos de um ano; 02 trabalham mais de um ano e 04 mais de dois anos. Neste sentido, conclui-se
que a pessoa com deficiência visual é altamente competente no desenvolvimento de suas
atividades dentro ambiente de trabalho, resultado disso é a permanência que a mesma adquire.
De acordo com as questões discursivas e abertas, podemos verificar o que segue:
A primeira questão abordava a percepção do entrevistado com relação a atual situação da
inclusão de pessoas com deficiência no mercado competitivo de trabalho. 100% (08) dos
entrevistados evidenciaram a falta de informação corno o principal agravante da exclusão das
pessoas com deficiência do mundo do trabalho, enfatizando a falta de conhecimento por parte das
empresas, que não conhecem o potencial da força de trabalho das pessoas com deficiência,
justamente por não buscarem maiores esclarecimentos. Outro ponto levantado por 75% (06) dos
entrevistados é o que diz respeito à falta de interesse dos próprios deficientes.
Na seqüência, foi questionada a avaliação dos mesmos em relação ao seu processo de
inclusão no mercado competitivo de trabalho, onde 37,5% (03) relataram que foi extremamente
complicado e dificultoso, devido ao preconceito por parte das empresas que além de se
demonstrarem desmotivadas, rejeitavam a possibilidade de adaptações. Entretanto 62,5% (05)
afirmaram que o processo foi rápido, 50% (04) destes porque tiveram o intermédio da ACIC e

12,5% (0 I ) porque se intitularem persistentes e objetivos.
No que se refere aos fatores que influenciaram a real contratação na empresa ou
instituição, 50% (04) dos entrevistados declararam a força de vontade, o dinamismo, a
capacidade de superar obstáculos e a boa vontade da empresa como os principais fatores para a
efetivação do cargo; 37,5% (03) asseguraram que o fator principal foi a participação da AC1C e

12,5% (01) informaram que o principal fator deu-se pela falta da necessidade de alterações e
adaptações, bem como a não interferência de instituições especializadas. Neste sentido, torná-se
necessário destacar a resposta de um dos entrevistados: "Eu trabalho com revelação de
radiografias. Neste setor, não a necessidade de adaptações, ou interferências da instituição
especializada em educação especial". (Q. 2) 9
Com relação às dificuldades e obstáculos no processo de inclusão no mercado competitivo
de trabalho, como que os indivíduos se posicionaram diante deles. Entre os entrevistados 50%
9

Cabe ressaltar que serão citados algumas das falas dos entrevistados, entretanto, diante do sigilo da identidade dos
mesmos, será citado o número dos questionários em relação a ordem que foram realizados, como segue o exemplo:
questionário 4, será citado da seguinte forma: (Q.4)
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(04), afirmaram que o grande diferencial está na demonstração da capacidade e força de trabalho
das pessoas com deficiência, 12,5% (01) disseram que a maior dificuldade estava na própria
função, como pode-se exemplificar através da resposta: "Existiu dificuldades com relação a
própria novidade do trabalho, a telefonia é o contato direto com as pessoas que precisam de
alguma informação e nem sempre elas estão de bom humor"(Q.7); 12,5% (01), consideram

que não houveram dificuldades; 12,5% (01) dos entrevistados falaram que a experiência
adquirida antes da deficiência facilitou a inclusão e por fim 12,5% (01) consideram a falta de
credibilidade por parte das empresas o maior obstáculo.
Um outro item importante é o que questiona a avaliação das leis que garantem o direito de
pessoas com deficiência à inclusão social. Dentre os entrevistados, 50% (04), ou seja, metade
deles consideraram a legislação suficiente, apesar de não deve haver maior fiscalização tanto
pelos órgãos competentes, como também pelos próprios deficientes; 25% (02) dos entrevistados
dizem que além de suficientes elas são necessárias, no que se refere a oportunidades igualitárias.
como descreve a resposta: "acredito que são necessárias, pois as pessoas cegas tem unia
dificuldade muito grande. Não há como competir com as pessoas videntes, pois dos 100%
que o ser humano aprende, 80% entram pelos olhos. A visão é o canal como o
mundo".(Q.7); e 25% (02) dos entrevistados consideram que a le gislação é insuficiente. Como

mais uma vez descreve a resposta: "há muita coisa para melhorar, mais pra mim a instalação
de sinaleiras com efeito sonoro bastaria" (Q.3).

A participação de familiares e da ACIC no processo de inclusão no mercado competitivo
de trabalho foi avaliada como extremamente importante por 100% (08) dos entrevistados.
Na seqüência. os entrevistados foram questionados com relação ao cotidiano dentro da
empresa ou instituição, e se foi necessária alguma adaptação, tanto estrutural como nos
equipamentos de trabalho. 100% (08) dos entrevistados responderam que são muito bem aceitos
em seus locais de trabalho e que desenvolvem suas atividades sem nenhum tipo de problema. Já
no que se refere às adaptações 50% (04) deles relataram que foi necessário apenas à instalação de
programas de computador para deficientes visuais (sintetizadores de voz, ampliadores de tela.
etc.), e os outros 50% (04) informaram que não houve necessidade de adaptações.
Por fim, avaliou-se a relação do grau de escolaridade com a efetiva inclusão no mercado
competitivo de trabalho, sendo que, 87,5% (07), disseram que não houve relação, pois foram
contratados enquanto terminavam (ou terminam) os estudos; e 12,5% (01) consideram que teve
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total importância, pois como descreve a resposta: "fui contratada porque já estou formada
como psicóloga" (Q.4).
Os entrevistados mostraram através de seus depoimentos que o trabalho desenvolvido
pela ACIC é importante, pois todos tiveram oportunidades ampliadas devido ao tempo em que se
reabilitaram, capacitaram e profissionalizaram no âmbito da instituição.
Mostra-se também a importância do setor da profissionalização, que realiza um trabalho
multidisciplinar com um objetivo comum, que é a inclusão da pessoa com deficiência visual no
mercado competitivo de trabalho. Neste sentido, o profissional de Serviço Social junto a
Psicólogos e Pedagogos pode promover uma série de atividades, entre elas, palestras informativas
e periódicas sobre a profissionalização, ou mesmo sobre outros temas.
A socialização de informações possibilitará ao deficiente visual uma melhor e maior
preparação para as dificuldades e obstáculos que possam vir a aparecer.

A socialização das informações referentes aos direitos é uma das ações do profissional
de Serviço Social que fortalece o usuário no acesso e no processo de mudança da
realidade na qual se insere, na direção da ampliação dos direitos e efetivação da
cidadania. Dessa forma, define-se como um processo democrático e político pelo qual
procura-se tornar transparentes para os usuários, o rela significado das políticas sociais,
a lógica a partir da qual se ori g inam e se estruturam na sociedade capitalista, bem como
os meios e condições de acessá-las [..]. (SILVA, 2001, p. 114).

Portanto, faz-se ainda necessário destacar que o profissional de Serviço Social tem um
papel de extrema relevância na garantia de mecanismos que possibilitem a efetivação dos direitos
sociais das pessoas com deficiência.
Com isso, percebe-se a grande necessidade em propor e evidenciar a trabalho do Serviço
Social enquanto articulador no processo de inclusão de pessoas com deficiência visual no
mercado competitivo de trabalho.
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3.3 Proposta de inserção do trabalho do Assistente Social no setor da profissionalização no
âmbito da ACIC

O Assistente Social é o profissional que, com base em conhecimentos técnicos adquiridos
no processo de formação, atua no atendimento individual ou coletivo de pessoas. buscando a
solução ou a minimização de problemas sociais, a fim de promover a conscientização dos
usuários, tornando-os mais independentes e seguros das suas próprias capacidades e atitudes.
Atualmente exige-se do profissional do Serviço Social qualificação adequada para o
tratamento com seus usuários, que reforce e amplie cada vez mais a sua competência crítica.
Para isso, é necessária a capacitação teórico/prática envolvendo análise do contexto social
e pesquisa, com o intuito de reconhecer e decifrar a realidade.

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver sua
capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes
de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. [...] hoje
exige-se um trabalhador qualificado na esfera da execução, mas também na formulação
e gestão de políticas sociais, publicas e empresariais: um profissional proposisk o, com
sólida formação ética, capaz de contribuir ao esclarecimento dos direitos sociais e dos
meios de exerce-lo, datado de uma ampla bagagem de informação, permanentemente
atualizada, para se situar em um mundo globalizado. (IAMAMOTO, 1999, p.113),

O Assistente Social trabalha sempre com a visão voltada para o ser social.
independentemente da área de atuação, sendo em empresas privadas, órgãos piiblicos,
organizações não governamentais, entre outros, este profissional desenvolve o seu trabalho
baseado nas questões sociais, políticas e econômicas da comunidade em que está inserido.
Diante da problemática sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado
competitivo de trabalho. o Serviço Social depara-se com novos desafios, em virtude do conjunto
de mudanças nas relações sociais de trabalho. O profissional deve ser capaz de analisar, tomar
decisões, controlar situações emergentes, tendo habilidade de comunicar-se e trabalhar em grupo.
Neste sentido, além das atividades desenvolvidas pelo setor da profissionalização da
ACIC, conforme relatado na segunda seção, o Serviço Social propõe o desenvolvimento de
programas e projetos que evidenciem a promoção e a articulação de uni conjunto de ações,
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interferindo intensamente no processo de inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado
competitivo de trabalho.
A idéia é promover a divulgação do tema, através de palestras, capacitações, assessorias,
panfletos, etc., numa parceria entre instituição e empresa com o intuito de proporcionar
discussões e análises que eliminam definitivamente o preconceito e a discriminação, que ainda
são muito presentes em diversas empresas.

Os preconceitos são abundantes. Muitos empregadores acham que os portadores de
deficiência não se adaptam bem em trabalho em grupo; que são rejeitados pelos colegas;
que são demasiadamente sensíveis, temperamentais e até ingratos: que magnificam seus
problemas para conseguir benesse; que criam problemas para os colegas; que afastam
clientes; que constituem em grande problema numa hora de incêndio ou outra
emergência; etc. [...1 (PASTORE, 2000, p.211)

Entretanto, a contratação é apenas uma das etapas da inclusão da pessoa com deficiência
no mercado competitivo de trabalho. A permanência no cargo requer outras medidas também
importantes, pois como qualquer outro funcionário, o desempenho do profissional com
deficiência deve ser avaliado dentro dos critérios previamente estabelecidos e acordados entre
empregado e empregador.
Cabe ressaltar, que adaptações poderão ser necessárias, levando em consideração a
limitação de cada pessoa, no entanto, os ajustes não interferem no ambiente de trabalho nem tão
pouco no desenvolvimento do potencial dos colaboradores da empresa.

A empresa precisa se organizar para absorver o talento de um portador de deficiência, o
ajuste não pára nunca, longe de ser uma mera fase de adaptação, esse ajuste envolve uma
questão permanente às barreiras que bloqueiam a boa produtividade do novo
profissional. (PASTORE, 2000, p.217).

O setor da profissionalização realiza um trabalho junto às empresas que tem o intuito de
garantir de forma satisfatória a inclusão da pessoa com deficiência visual no seu dia-dia,
mostrando as melhores opções aos problemas ou dificuldades que possam vir a ocorrer.
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Se o profissional com deficiência visual tiver atribuições claras e definidas, e receber
treinamento adequado para desenvolvê-las, este terá responsabilidades e se demonstrará
produtivo, tanto quanto os outros funcionários. Mais que mantê-lo no emprego, o estimulo pode
revelar outras habilidades que permitam seu crescimento e sua atuação em outras funções.
Portanto, a divulgação da problemática sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual
no mercado competitivo de trabalho e as experiências que deram certo traz para a empresa a
motivação de novas contratações, corno reflexo de um trabalho pautado no dinamismo e na
superação.
Por fim, diante de tudo que foi exposto, conclui-se que a inserção do Assistente Social no
setor da profissionalização se faz necessária, por se tratar de um profissional capacitado a
promover e articular ações que efetivem a inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado
competitivo de trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa exploratória procurou verificar e analisar qual a percepção da pessoa com
deficiência visual sobre sua inclusão no mercado competitivo de trabalho, avaliando a
participação da ACIC neste processo e a partir da análise da pesquisa propor e evidenciar o
trabalho do Serviço Social enquanto articulador no processo de inclusão de pessoas com
deficiência visual no mercado competitivo de trabalho;
O presente trabalho foi dividido em três seções, sendo que nestas foram destacadas temas
referentes à pessoa com deficiência.
Na primeira seção, observa-se que as pessoas com deficiência no decorrer da história, são
muitas vezes afastadas do convívio social, sendo marcadas por abandono (culturas primitivas),
morte (algumas tribos e povos), punições além de tratadas corno pessoas anormais (idade média)
e pela busca de direitos e efetivação de sua inclusão social como pessoas portadoras de direitos
(idade contemporânea).
Também realiza-se urna análise sobre os aspectos globais da deficiência onde o foco é a
discriminação, onde percebe-se que a dificuldade de se incluir começa pela própria sociedade,
que não está pronta para receber as pessoas com deficiência e pouco tem feito para que está
situação mude. Outro ponto importante levantado pelo trabalho é o que diz respeito às principais
leis referentes às pessoas com deficiência.
Cabe observar que conforme relata a autora Yasbek (2004) "o reconhecimento de direitos,
mesmo garantidos constitucionalmente, não vem se constituindo atributo efetivo das políticas
sociais no país". Neste sentido, muitos dos direitos das pessoas com deficiência vêm sendo
constantemente desrespeitados, afastando-os da busca pela cidadania plena e oportunidades
igual itárias.
Diante destas conclusões, observa-se o importante papel do profissional de Serviço Social
que trabalha pela promoção de políticas sociais, visando à garantia dos direitos das pessoas com
deficiência.
O direito a educação está garantido em lei às pessoas com deficiência, porém verificamos
muitas dificuldades em relação à falta de preparo dos professores para lidar com a questão da
deficiência visual, a falta de material adequado nas salas de recursos, entre outros.
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Em relação à saúde faltam centros de reabilitação públicos para garantir o atendimento à
população mais carente.
No que se refere ao trabalho, que é a questão principal deste estudo, cabe retomar o autor
Pastore (2000), "No mundo inteiro, os portadores de deficiência sofrem restrições em termos
educacionais, o que dificulta a sua inserção do mercado competitivo de trabalho. A proporção dos
que se educam é pequena".
Cabe ao Estado e às Instituições para pessoas com deficiência o trabalho pela
conscientização, oportunizando maiores condições para competir por urna va ga no mercado
competitivo de trabalho.
Outro problema enfrentado pela pessoa com deficiência, diz respeito às barreiras
arquitetõnicas, onde não dispõe-se de transporte coletivo adequado (raramente os ónibus são
adaptados com rampas e elevadores), as calçadas e ruas não possuem piso diferenciado (o que
facilitaria o "ir e vir", da pessoa com deficiência visual), onde as atividades de lazer praticamente
não existem, entre outros.
Ao Estado cabe o dever de cumprir o conjunto de benefícios e serviços que a Lei se
propõe e à sociedade civil cabe exigir que estes se cumpram.
Na segunda seção, apresenta-se a ACIC que tem por missão promover a cidadania e a
inclusão social da pessoa cega e de baixa visão, contribuindo para sua efetiva participação na
sociedade. O item relata o trabalho desenvolvido, a forma com que esta está or ganizada e como
se dão à capacitação, reabilitação e profissionalização da pessoa com deficiência visual.
A seção busca também realizar uma síntese sobre a trajetória das transformações do
mundo do trabalho, suas características históricas e também os aspectos atuais deste
desenvolvimento. Cabe retomar o que afirma a autora NOGUEIRA (2006), "O trabalho, ao longo
do processo histórico, se apresenta de inúmeras formas, atendendo às necessidades de cada
momento".
É importante ressaltar que este trabalho não tem como perspectiva a substituição do papel
do estado pela ACIC, cabendo ao mesmo o dever de cumprir o que está garantido em lei.
A complexidade das questões que envolvem a inclusão das pessoas com deficiência no
mercado competitivo de trabalho, remete-se a um grande número de dificuldades. Entretanto, o
fato é que a grande maioria das pessoas com deficiência apresenta limitações superáveis mediante
pequenas acomodações no local de trabalho, na arquitetura e nos meios de transporte.
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O sucesso do processo de inclusão das pessoas com deficiência visual no mercado
competitivo de trabalho não é de responsabilidade apenas da pessoa com deficiência. de suas
famílias e de suas comunidades, mas de toda a sociedade que se paute por princípios
democráticos de organização política e social.
Na terceira e ultima seção, apresentam-se os procedimentos metodológicos da pesquisa,
bem corno a sua análise e por fim a proposta de intervenção do profissional de Serviço Social.
As entrevistas tiveram o total de 13 questões que foram realizadas com 08 pessoas com
deficiência visual que se capacitaram, reabilitaram e profissionalizaram no âmbito da ACIC, no
intuito de verificar e analisar qual a percepção da pessoa com deficiência visual sobre a sua
inclusão no mercado competitivo de trabalho. Através da análise da pesquisa pode-se verificar
que 100% (08) dos entrevistados evidenciaram a falta de informação como o principal agravante
da exclusão das pessoas com deficiência do mundo do trabalho, enfatizando a falta de
conhecimento por parte das empresas, que não conhecem o potencial da força de trabalho das
pessoas com deficiência, justamente por não buscarem maiores esclarecimentos.
No que se refere à avaliação dos mesmos em relação ao seu processo de inclusão no
mercado competitivo de trabalho, 37,5% (03) relataram que foi extremamente complicado e
dificultoso, devido ao preconceito por parte das empresas que além de se demonstrarem
desmotivadas, rejeitavam a possibilidade de adaptações. Entretanto 62,5% (05) afirmaram que o
processo foi rápido, entre estes: 50% (04) por que tiveram o intermédio da AC1C e 12,5% (01)
por se intitularem persistentes e objetivos. Diante do que foi relatado, observa-se que o trabalho
desenvolvido pela ACIC é importante, pois, a maioria (62,5%) teve suas oportunidades ampliadas
devido à participação e colaboração da Instituição no processo de inclusão ao mercado
competitivo de trabalho.
Um outro aspecto constatado consiste em que, 50% (04), ou seja, metade dos
entrevistados considera as leis que garantem o direito das pessoas com deficiência à inclusão
social, suficientes, entretanto, eles relatam que deve haver maior fiscalização tanto pelos órgãos
competentes, como também pelos próprios deficientes; 25% (02) dos entrevistados dizem que
além de suficientes elas são necessárias, no que se refere a oportunidades igualitárias, e os outros
25% (02) dos entrevistados consideram que a legislação é insuficiente. Através das entrevistas
realizadas, constata-se que

a legislação atende na maioria das vezes os desejos e necessidades das

pessoas com deficiência, entretanto, uma outra parcela da sociedade ainda se sente desfavorecida.
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As respostas dos entrevistados sobre a participação de familiares e da ACIC no processo
de inclusão no mercado competitivo de trabalho foi avaliada como extremamente importante por
100% (08) dos entrevistados. Mais uma vez afirmando a contribuição significativa da Instituição.
A maior parte dos entrevistados (87,5%) avalia que a não há relação do grau de
escolaridade com a efetiva inclusão no mercado competitivo de trabalho, pois foram contratados
enquanto terminavam (ou terminam) os estudos; no entanto, 12,5% (I) consideram que teve total
importância, já que só se efetivaram na empresa mediante o diploma.
A partir da análise da pesquisa, o Serviço Social propôs o desenvolvimento de programas
e projetos que evidenciem a promoção e a articulação de um conjunto de ações, interferindo
intensamente no processo de inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado competitivo
de trabalho.
A idéia é promover a divulgação do tema, através de palestras, capacitações, assessorias,
panfletos, etc., numa parceria entre instituição e empresa com o intuito de proporcionar
discussões e análises que eliminam definitivamente o preconceito e a discriminação, que ainda
são muito presentes em diversas empresas.
O assistente social trabalha sempre com a visão voltada para o ser social.
independentemente da área de atuação, sendo em empresas privadas, órgãos públicos,
organizações não governamentais, entre outros, este profissional busca atenuar problemas sociais,
políticos e econômicos da comunidade em que está inserido.

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver sua
capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes
de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano.
(IAMAMOTO, 1999, p.113).

Através deste trabalho conclui-se que a presença do Assistente Social na área da
profissionalização e diante da problemática sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual no
mercado competitivo de trabalho, é fundamental, por contribuir e propiciar a igualdade de
oportunidades, a efetivação dos direitos assenciais à vida dos indivíduos e ao favorecimento do
exercício pleno de sua cidadania.
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Um dos objetivos deste trabalho foi verificar e analisar qual a percepção da pessoa com
deficiência visual sobre sua inclusão no mercado competitivo de trabalho, e considera-se
importante o aprofundamento de tal temática, pesquisando inclusive:
a) As influências que a família da pessoa com deficiência visual tem sobre o processo de
inclusão no mercado competitivo de trabalho;
b) O preconceito e a forma com que este atua na inclusão da pessoa com deficiência
visual no mundo do trabalho;
c) As interferências do processo de escolarização na inclusão da pessoa com deficiência
visual no mercado competitivo de trabalho; e
d) As maneiras pelas quais os recursos de acessibilidade efetivam a inclusão das pessoas
com deficiência no mundo do trabalho
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO NAS EN I REVISTAS

QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS

Nome Completo:
1. Grupo de condição visual:
( ) Cego ( ) Visão sub-normal/Baixa visão
2. Idade:

3. Escolaridade:

4. Profissão:

5. Quanto tempo trabalha:

6. De acordo com a conjuntura atual de que forma é vista a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho?
7. De que forma você avalia o processo de sua inserção no mercado de trabalho?
8. Com relação à inclusão no mundo do trabalho, quais são os fatores que influenciaram a
sua real efetivação na empresa e/ou instituição?
9. Caso sejam apontadas dificuldades e obstáculos no processo de inclusão no mercado de
trabalho, como você se posicionou diante deles.
10. Com avalia a legislação que garante o direito de pessoas com deficiência à inclusão
social?
11. Durante o processo de inclusão no mundo do trabalho houve participação de familiares
(ou mesmo da ACIC) e de que forma é avaliada esta participação?
12. Como se dá o seu dia-dia dentro da instituição que presta serviços e se foi necessário
algum tipo de adaptação, tanto dos equipamentos como da própria estrutura da empresa
e/ou instituição?
13. O seu grau de escolaridade teve relação com a sua inclusão ao mercado de trabalho?

ANEXO A - ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO AO
CEGO - ACIC
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CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES
Art. 1°: A Associação Catarinense para Integração do Cego - ACIC, É uma
entidade de cegos, para cegos, fundada em 18 de junho de 1977, na cidade de
FloriâniSpolis, capital do Estado de Santa Catarina, onde tem sede e foro, tendo
como endereço a Rodovia Virgílio Várzea, 1300, bairro Saco Grande, atuando
, c:i c âmbito estadual e que tem
",
-deficientes da visão (cegos e baixa visão)
de ambos os sexos e de todas as idades, sem quaisquer distinçõ-eó..
pelo presente e pela legislação específica;
§1° Aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado
na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no
território nacional.
'
§2° Não remunera, nem concede vantagen,s,
_
ou título, a seus diretores, conselheiros, associados.
ou equivalentes.
§3° Não distribui resultados, dividendos, bonificações, particiF.:;áçõw ou parco!.::
do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.
Art. 2°: Para este estatuto são considerados os seguintes conceitos:
a) Cegueira, a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica;
b) Baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 a 0,05 no melhor olho o
com a melhor correção óptica, a situação na qual a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° , ou a ocorrência
simultânea de qualquer uma das condições anteriores
Art. 3°: Para cumprir seus objetivos, a ACIC deverá:
a) Dar subsídios aos deficientes da visão, promovendo a sua inclusão, através
de atividades profissionais, culturais, recreativas e previdenciárias, assim como
conscientizá-los das suas possibilidades, limitações, direitos e deveres;
b) Estimular-lhes e ercício de atividades lucrativas, promover a sua
colocação profis anal e favorecer-lhes condições de competir no mercado de
trabalho, de impilo a que possam manter-se com recursos próprios;
c) Assistir-lhefi aos dep-ndentes, em especial a infância ecp—à-rticularmente na
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d) Promover campanha de esclarecimento público quanto as \,s,ç.ias
possibilidades de trabalho e de servir, combater preconceitos que possam
à sua segregação e lutar para que, neste sentido, sejam adotadas providência' —'legais ou de outra natureza;
-e) Manter intercâmbio com entidades congêneres do Brasil e do exterior, bem
como colaborar com entidades públicas ou privadas que visem idênticos
objetivos;
f) Organizar ou estimular e/ou implantar Imprensa Braille, Biblioteca Braille
Especializada, e um Centro de Reabilitação, Profissionalização e Convivência —
CRPC;
g) Adotar quaisquer outras iniciativas que visem à consecução dos propósitos
enunciados nesse ou no artigo anterior;
h) Implantar ou executar cursos de capacitação a nível de especialização,
mestrado e doutorado para profissionais na área da deficiência visual;
i)
Promover cursos de capacitação para a formação de dirigentes.
At

CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS
Art. 4°: O quadro social da ACIC constituir-se-á de pessoas físicas, jurídicas, as
quais, em nenhuma hipótese, responderão pelas obrigações que a sociedade
assumir.
Art. 5°: São considerados associados todos aqueles que, sem impedimentos
legais, forem admitidos como tais, mediante o preenchimento do formulário,
manifestando por escrito, através de carta o desejo de associar-se a ACIC e
que sejam aprovados pela Diretoria da associação, e mantenham em dia as
suas contribuições mensais, aqueles que se obrigam a tal, estipuladas pela
Assembléia Geral e fiel obediência a este estatuto e às deliberações da
sociedade.
Parágrafo Único : Qualquer associado poderá Desvincular-se (demitir-se) da
ACIC mediante apresentação de carta para a Diretoria, manifestando o seu
desejo de desligar-se da entidade.
Art. 6°: Haverá seis categorias de associados, a saber: fundadores, efetivos,
assistidos, cooperadores, beneméritos e honorários.
a) São associados fundadores os que assinaram a ata de fundação da ACIC;
b) São associados efetivos os deficientes da visão que se filiaram a ACIC para
cooperar nos trabalhos da entidade e usufruir dos serviços que ela proporciona;
c) São associados assistidos os deficientes da visão em qualquer Idade que se
filiam a ACIC par. • bfruir dos serviços que ela proporciona sem direito a votar
e ser votado;
d) São associados ooperadores
cooperadoresas
aspessoas
pessoasfísicas
físicas ou
ou jurídicas,
jurídicas, que
desejarem rolaborar oara
ara a manutenção
manutenção ee desenvolvimento
desenvolvimento tdas
asatividades
atividades da
da
ACICi ,
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e) São associados beneméritos as pessoas pertencentes às categoriaS de
associados previstas nos itens a, b, d e f e qúe tenham prestado relevantes
serviços a ACIC ou à causa dos deficientes da visão;
f) São associados honorários as pessoas não pertencentes ao quadro da ACIC '.."----e que tenham prestado os mesmos serviços mencionados no artigo anterior.
Parágrafo Único As distinções previstas neste e no artigo anterior serão
concedidas por iniciativa de qualquer dos órgãos de administração da ACIC e
mediante aprovação da Assembléia Geral.
Art. 7°: Serão considerados associados em gozo de seus direitos sociais, civis
e políticos todos aqueles que não estejam cumprindo punição, nem estejam
sendo julgados por qualquer ato de indisciplina ou afronta às normas e nem
estejam em atraso com suas mensalidades, exceto os associados assistidos,
beneméritos e os honorários, com tempo superior há 60 (sessenta) dias.
Art. 8°: São deveres dos associados fundadores, efetivos e cooperadores:
a) Trabalhar em favor dos objetivos visados pela ACIC;
b) Satisfazer pontualmente o pagamento da contribuição financeira a que se
tenham obrigado, bem como cumprir outros compromissos assumidos para
com a entidade;
c) Respeitar e cumprir o presente estatuto, assim como as normas e diretrizes
reguladoras das atividades sociais (Regimento Interno).
Art. 9°: São direitos dos associados de quaisquer categorias, exceto a dos
assistidos, de votar e ser votado para compor órgãos de administração.
Art. 10°: Terão direito a voto na assembléia, para votarem e serem votados os
associados das categorias: fundadores, efetivos e cooperadores, e exercer
cargos em órgãos diretivos, aqueles que estejam em pleno gozo de seus
direitos sociais, civis e políticos.
Art. 11°: O associado que infringir o presente estatuto ou, por suas atividades,
trouxer para a ACIC riscos de desprestígio ou descrédito, será punido com
advertência, suspensão ou exclusão do quadro social.
§1° - As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pela Diretoria.
§2° - O associado infrator, deverá interpor junto à Diretoria pedido de
reconsideração da punição a ele imputada, apresentando para isso, defesa
bem fundamentada e provas que atestam sua inocência.
imento do pedido de reconsideração, o recorrente,
§3° - Em caso de ind
poderá interpor recy. o de pelação à Assembléia Geral.
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CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO,
SUA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA
Art. 12 0 : São órgãos de administração da ACIC: a Assembléia Geral, o
Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, a Diretoria e os Departamentos ou
Serviços.
Art. 13°: Somente os associados civilmente capazes e em pleno gozo de seus
direitos sociais, civis e políticos, podem exercer cargos nos órgãos diretivos.

CAPITULO IV
DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 14°: A Assembléia Geral é o órgão máximo da ACIC e se constitui pela
reunião dos associados fundadores, efetivos e cooperadores no pleno gozo de
seus direitos sociais, civis e políticos e será presidida pelo Presidente da
Assembléia Geral, escolhido entre os associados presentes, convidando-se
qualquer um destes para secretariar os trabalhos.Art. 15°: Cabe à Assembléia Geral:
., a) Eleger o Presidente e o vice-presidente da ACIC;
b) Eleger e dar posse aos Membros do Conselho Fiscal e da Diretoria;
c) Homologar de acordo com o artigo 26, a investidura ou dispensa dos
diretores eleitos pela Assembléia Geral;
d) Apreciar, em segunda e última instância, por Iniciativa da Diretoria ou da
metade mais um dos associados, constando desse número 2/3 dos associados
legalmente cadastrados, associados efetivos e/ou fundadores, quaisquer
decisões adotadas pelos demais órgãos da administração e infringentes das
normas estatutárias ou lesivas aos interesses sociais, assegurado ao recorrido,
amplo direito de defesa;
e) Apreciar, em grau de recurso, a matéria de que trata o capítulo do Art. 11;
f) Aprovar reformas estatutárias, por proposta da Diretoria ou da metade mais
um dos associados, constando desse número 213 dos associados efetivos,
fundadores ou cooperadores no pleno gozo de seus direitos sociais, civis e
políticos, ouvido, neste caso, o parecer da Diretoria;
g) Deliberar sobre proposta de dissolução da sociedade, indicando, se for o
caso, destino a ser dado ao patrimônio social, observando o disposto no Art. 47
deste Estatuto;
h) Autorizar a alie..ção ou hipoteca de bens móveis, imóveis e semoventes da
sociedade, mei . .nte p *posta da Diretoria;
. i) Dirimir dúvie .s quan • à interpretação e aplicação de disp sições
sições estatutárias
estatutárias
e resolver o- case'. à issos;
i - ' à' iniciativa, i01
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k) Examinar, na segunda quinzena do mês de março de cada ano, o relatório
da Diretoria, e o parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis
relativas ao exercício anterior, votando em última instância para sua aprovação1,!..::12,--V.
I) Aplicar as penalidades previstas no Art 11;
m) Definir e revisar os valores das mensalidades e anuidades que deverão ser
pagas pelos associados da entidade, exceto os associados previstos no Art. 7°;
n) Aprovar o orçamento anual até o último dia do mês de novembro do ano do
exercício anterior.
Parágrafo Único: Para Destituir Administradores, Alterar o Estatuto e Dissolver
a Associação, é exigido o voto concorde de dois terços (2/3) dos presentes à
Assembléia Geral especialmente convocada para este fim, não podendo ela
deliberar, em primeira convocação, sem a maioria dos associados ,ou menos
de um terço (1/3) nas convocações seguintes.
Art. 16°: A Assembléia Geral reunir-se-á:
a) Anualmente, para exame das demonstrações contábeis e de quatro em
quatro anos, na primeira quinzena de dezembro, para eleger a Diretoria e o
Conselho Fiscal;
b) Extraordinariamente, sempre que regularmente convocada para fins
específicos.
Art. 17°: As reuniões da Assembléia Geral serão convocadas:
a) Quando Ordinárias e mediante edital divulgado com antecedência mínima de
8 (oito) dias em braille, tinta, ampliado e afixado em local de fácil acesso e na
sede da ACIC, dispensada a publicação deste na Imprensa;
b) Quando Extraordinárias, por Iniciativa do Conselho Fiscal, da Diretoria ou
da metade mais um dos associados cadastrados, constando desse número
2/3 dos associados fundadores, efetivos e cooperadores, observadas,
quanto ao mais, as condições estabelecidas no item anterior.
Art. 18°: A Assembléia Geral reunir-se-á em primeira convocação com metade,
mais um de seus membros e em segunda convocação, meia hora mais tarde,
com qualquer número, salvo nos casos previstos neste Estatuto.
Art. 19°: As deliberações, tomadas pela maioria dos votos dos membros
presentes, versarão sobre assunto a constar do edital de convocação.
Art. 20°: Os membros dos órgãos de administração não poderão votar, em grau
de recurso, matéria que diga respeito a atos da sua competência ou dos
Órgãos que integram.
Art. 21°: As voa-0 0 serão nominais, salvo quando outro modo decidir a
Assembléia. /
-
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CAPÍTULO V
DOS DEPARTAMENTOS
Art. 22°: A estrutura da ACIC será composta por 8 Departamentos, a saber:
Departamento de Secretaria, Departamento de Finanças, Departamento de
Atendimento Especializado, Departamento de Administração, Departamento de
Eventos Sociais, Departamento de Assistência Social, Departamento de
Desportos e Departamento de Cultura.
Art. 23°: Cada Departamento será dirigido por um Diretor, eleito conforme o
disposto no artigo 26, cujas funções serão vinculadas ao seu respectivo cargo
(artigo 31).

CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA
Art. 24:°: A Diretoria da ACIC será composta- por um Presidente e um vicepresidente, dois Diretores Secretários Titular e Suplente, dois Diretores
Financeiros Titular e Suplente, um Diretor Técnico, um Diretor Administrativo,
um Diretor de Assistência Social, um Diretor de Eventos Sociais, um Diretor de
Desportos e um Diretor de Cultura.
Art. 25°: Os cargos de Presidente e vice-presidente são privativos de pessoas
deficientes da visão, conforme o disposto no Art. 2°.
Art. 26°: O Presidente, Vice-Presidente e diretores da ACIC serão eleitos por
votação de cargo a cargo ou por chapa devidamente registrada no prazo de 15
dias antes da eleição na Secretaria da ACIC, devendo ser homologados pela
Assembléia Geral.
Art. 27°: As deliberações administrativas da ACIC serão tomadas pelo seu
Presidente, em comum acordo com o Diretor Administrativo, devendo na
ocasião oportuna, dar ciência à Diretoria.
Parágrafo Único - As deliberações da Diretoria serão tomadas em votações
nominais, salvo opção da maioria dos presentes por outra modalidade.
Art. 28°: Cabe ao Presidente:

Qs,9:4.
L-

a) Representar a sociedade isoladamente, ativa e passivamente, em juizo e
fora dele;
b) Assinar, com
Diretor Financeiro, os cheques ou outros documentos de
obrigação finan eira;
c) Presidir as uniões ita Diretoria;
der as ri' - idades--. dõrgãos executivos da ACI
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e)Autorizar despesas;
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f) Encaminhar à Assembléia Geral o relatório anual das atividades dá ACIC>ê--',
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respectiva prestação de contas;
g) Admitir e demitir funcionários da entidade;
h) Sempre que o Presidente se afastar do Estado ou do Pais, dará posse ao
vice-presidente.
Parágrafo Único: Qualquer funcionário poderá requerer sua demissão de seu
cargo mediante aviso prévio a Presidência, por meio de requerimento
protocolado na secretaria.
Art. 29°: Cabe

ao vice-presidente:

a) Substituir o Presidente nas suas faltas e Impedimentos e sucedê-lo no caso
de vaga, observando o disposto no Art. 50;
b) Executar quaisquer tarefas ou atribuições que lhe sejam confiadas.
Art. 30 0 : O mandato do Presidente, Vice-Presidente e Diretoria da ACIC é de 4
(quatro) anos.
Art. 31°: São atribuições dos Diretores da ACIC:
1. Diretor Secretário:
a) Dirigir e finalizar os serviços de secretaria;
b) Redigir as atas e as correspondências, que assinará;
c) Ter sob guarda e responsabilidade todos os documentos e correspondências
de seu departamento;
d) Encarregar-se do controle e registro dos associados de todas as categorias
e expedição das carteiras de associados efetivos;
e) Elaborar o Relatório anual das atividades e respectiva prestação de contas
da Diretoria em conjunto com a Presidência;
f) Prestar informações à Diretoria ou a Assembléia Geral quando solicitadas,
sobre as atividades de secretaria;
Parágrafo Único - O Secretário Suplente substitui o Titular em suas ausências
e ocasiões necessárias.
2. Diretor Financeiro:
a) Assinar, juntamente com o Presidente, os cheques ou outros documentos de
., obrigação financeira;
b) Ter sob sua guarda e responsabilidade toda a documentação contábil da
entidade;
c) Elaborar balanço anual e balancetes trimestrais;
d) Elaborar o orçamento anual da entidade, em comum acordo com a Diretoria
Administrativa;
.
e) Acompanha todo os assuntos e procedimentos relativos aos interesses
econômicos-f anceir as e patrimoniais da ACIC;
f) Encarreg - se da , ontabilid,ade da entidade;
iTi
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g) Encaminhar relatório, balanços
balanços patrimoniais,
patrimoniais, para
para apreciação do
Consultivo;
h) Prestar
Prestar informações,
informações,quando
quandosolicitadas
solicitadasà 6We—toda
à 6We toda ou ao Assembléia Geral,
sobre a situação financeira da entidade;
Parágrafo Único - O Diretor Financeiro Suplente substitui o Titular em suas
ausências e ocasiões necessárias.
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3. Diretor Técnico:
a) Dirigir e coordenar a equipe técnica;
b) Coordenar os serviços executados e os programas de atendimento
especializado, desenvolvidos no CRPC, com o objetivo de promover a
reabilitação e a profissionalização da pessoa cega e de baixa visão;
c) Implantar os serviços de atendimento ao surdo-cego, atendimento de
crianças cegas ou de baixa visão de 7 a 14 anos e atendimento educacional;

d) Ter sob sua guarda e responsabilidade, toda a documentação técnica e
prontuários dos atendimentos do CRPC;
e) Representar a entidade quando se referir a assuntos técnicos;
f) Elaborar o plano de atividades do CRPC para o ano letivo;
g) Apresentar relatórios anuais das atividades desenvolvidas até dezembro de
cada ano;
h) Emitir parecer sobre admissão ou demissão de técnicos e professores
especializados.
i) Mobilizar recursos técnicos e humanos, necessários ao desempenho das
atividades técnicas e ao desenvolvimento de programas de atendimento
especializado;
j) Promover contatos visando à celebração de convênios com entidades
públicas ou privadas, interessadas nos objetivos constantes dos itens
anteriores, encaminhando o assunto à apreciação da Diretoria;
k) Prestar Informações à Diretoria ou a Assembléia Geral quando solicitadas,.
sobre as atividades desenvolvidas no CRPC;
4. Diretor Administrativo:
a)Zelar e controlar o patrimônio da Entidade;
b) Encarregar-se da aquisição de material de consumo e equipamentos para os
diferentes serviços da entidade;
c) Promover ações para a obtenção de recursos financeiros para a entidade;
d) Encarregar-se do controle do almoxarifado;
e)Ter sob sua guarda e responsabilidade toda a. documentação administrativa,
encarregar-se das prestações de contas das despesas realizadas, enviando
relatório trimestral à Presidência e à Diretoria Financeira;
f) Solicitar, com a devida antecedência, à Presidência e à Diretoria Financeira,
recursos financeiros
a efetuar o pagamento das despesas programadas;
g) Elaborar um o amen o anual com previsão de despesas para a manutenção
dos serviços d entidad
h)Ter sob su guarda controle de horário, entradas e saídas 4 's funcionários
S; •
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associados juntamente com a Secretaria, bem como outras particip4b-es
tirianceiras;

• _:•°.

j) Emitir parecer sobre admissão ou demissão de funcionários administrativos;
k) Executar ações administrativas pertinentes que visem o bom funcionamento
da entidade;
I) Executar ações para divulgação do Centro de Produção Braille e prestação
de serviços à clientela;
"m) Prestar inforrnações à Diretoria ou a Assembléia Geral, quando solicitadas,
sobre as atividades administrativas desenvolvidas;
5. Diretor de Eventos Sociais:

a) Elaborar um calendário de eventos da entidade;
b) Coordenar as atividades sociais da entidade: festividades, comemorações,

etc;

c) Representar a entidade em eventos sociais;
d) Promover eventos que visem angariar recursos para a entidade;
e) Elaborar um relatório anual das atividades desenvolvidas, até dezembro de
cada ano;
f) Manter sob sua responsabilidade documentos referentes ao seu
departamento;
g) Prestar informações à Diretoria ou a Assembléia Geral, quando solicitadas,
sobre as atividades sociais desenvolvidas;
6. Diretor de Assistência Social:

a) Prestar serviços sociais orientando associados e familiares sobre direitos e
deveres, serviços e recursos sociais em conjunto com a Assessoria Jurídica;
b) Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em
diferentes áreas;
c) Articular-se com órgãos assistenciais e previdenciários, públicos e privados,
objetivando a extensão dos seus benefícios aos associados;
d) Promover ações que possibilitem a maior participação dos associados nas
atividades da ACIC;
e) Manter registro de toda documentação referente à previdência e assistência
social, bem como de seu departamento;
f) Encaminhar relatório para apreciação, sempre que solicitado;
g) Trabalhar em parceria com outras Diretorias da ACIC, bem como
acompanhar o trabalho realizado pelo CRPC auxiliando no desenvolvimento

deste;
h) Prestar Informações à Diretoria ou a assembléia Geral quando solicitadas,
sobre as atividades de assistência social desenvolvidas;
7. Diretor de

os:

a) Elabor rf o cale ?Idário de eventos esportivos que a entidade participará ou a
rz,ãtlé vido Der, esta;:juntannte com a Diretoria de Eventos S Ciais;
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b) Manter registro dos atletas participantes nas diversas modátidades
desportivas, bem como uma sala de troféus;
c) Coordenar as atividades desportivas programadas pelo departamento:4t,'ÕF3',
---,desportos;
d) Promover ações que visem arrecadar recursos para o departamento,
juntamente com a Diretoria de Eventos Sociais;
, e) Zelar pela conservação de todo o material desportivo;
f) Solicitar, previamente ao Diretor Administrativo, a reposição ou aquisição de
materiais desportivos ou equipamentos necessários;
g) Elaborar um relatório anual de atividades, até dezembro de cada ano;
h) Prestar informações à Diretoria ou a Assembléia Geral, quando solicitadas,
C1

sobre as atividades desportivas desenvolvidas;
8. Diretor de Cultura:
a) Promover eventos culturais visando o aproveitamento do potencial artístico
dos associados;

b) Promover e motivar a utilização da Biblioteca, bem como o hábito da leitura;
c) Promover ações que visem arrecadar recursos para o departamento, compra
de instrumentos musicais, em conjunto com a Diretoria de Eventos Sociais;
d) Elaborar o calendário anual dos eventos culturais a serem desenvolvidos
pela entidade;
e) Elaborar e difundir um boletim informativo trimestral em Braille e em tinta,
sobre as atividades desenvolvidas pela ACIC, em conjunto com a Assessoria
de Comunicação;
f) Prestar Informações à Diretoria ou a assembléia Geral quando solicitadas,
/sobre as atividades desenvolvidas no seu departamento;

CAPÍTULO VII
DO CONSELHO FISCAL
Art. 32°: O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização das atividades econômicofinanceiras da ACIC e compõe-se de seis membros dos quais três serão
titulares e três suplentes.
Art. 33°: O Conselho Fiscal terá mandato de

empossado juntamente com a Diretoria.

4 (quatro) anos, sendo eleito e

Art. 34°: Dentro de três dias a contar da data de posse, o Conselho Fiscal,
reunido por convocação e sob a Presidência do mais idoso dos seus membros,
elegerá um Presidente e um Secretário.
.Art. 35°: CompetVao Co,hselho Fiscal:
a) Emitir par 'cer sobr as demonstrações contábeis de res onsabilidade da
Diretoria ., /
i :TH
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Art. 36°: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente para apreciar,asni,c1,,-,..-,
demonstrações contábeis e extraordinariamente, sempre que convocado pelo
seu Presidente ou por iniciativa da Diretoria ou da Assembléia Geral.

CAPÍTULO VIII
DO CONSELHO CONSULTIVO
Art. 37°: O Conselho Consultivo será constituído por 8 titulares e 8 suplentes
pertencentes à Diretoria e membros associados especialmente convidados,
homologados pela Assembléia Geral.
Parágrafo Único: O Conselho Consuttivo reunir-se-á com metade mais um de
seus membros convocados pela Diretoria sempre que houver um assunto
relevante.
Art. 38°: O Conselho Consultivo tem como objetivos:
a)Assessorar, orientar e acompanhar os trabalhos da Diretoria;
b) Promover ações que visem alavancar recursos junto a órgãos públicos e
privados.
CAPÍTULO IX
DAS ASSESSORIAS
Art. 39°: A ACIC terá dentro de sua estrutura duas assessorias (Assessoria de
Comunicação e Assessoria Jurídica), que serão vinculadas à Presidência, e
que serão preferencialmente ocupadas por pessoas cegas ou de baixa visão.
Parágrafo Único - Os assessores serão indicados pela Diretoria.
Art. 40°: Compete às assessorias:
1. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
a) Divulgar a entidade em todos os órgãos da imprensa municipal, estadual,
nacional e internacional;
b) Redigir material de divulgação e notas oficiais que serão enviadas para a
_.
imprensa;
c) Atender a dem2arid-ada imprensa, quando esta solicitar entrevistas, o
responsável deve á indic r a pessoa para concedê-las, bem como acompanhar
1-todo o processo/de produição/realização da mesma;
— rzg4--iclip gem dos / ssuntos divulgados na imprensa sobre a en idade;
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e) Estar à disposição da Diretoria e dos associados para troca de ideigg
Qn
relação a pautas que serão sugeridas para a imprensa;
f) Elaborar um relatório anual de atividades até dezembro de cada ano;
g) Participar da elaboração do informativo da AC1C;
h) Comunicar a assessoria jurídica sobre situações de publicações nocivas
para a entidade para que esta encaminhe as devidas providências;
i) Promover campanhas de conscientização e esclarecimento sobre a
deficiência da visão junto aos órgãos de Imprensa.
U.;

2. ASSESSORIA JURÍDICA
a) Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os processos judiciais e
extrajudiciais onde a ACIC é parte, bem como toda a documentação legal da
entidade;
b) Representar a ACIC em todo e qualquer litígio na qual for parte;
c) Prestar, quando designado, assistência jurídica para todos os associados;
d) Prestar auxílio aos órgãos e departamentos no que tange a matérias de
ordem legal;
e) Emitir parecer jurídico de atos praticados pelos órgãos e departamentos,
bem como penalidades aplicadas aos associados pela Assembléia Geral;
f) Elaborar e redigir estatutos, regulamentos, normas e outros documentos de
ordem jurídica;
g) Auxiliar o Conselho Fiscal, quando solicitado por este, na fiscalização das
finanças da entidade;
h) Prestar contas à Diretoria dos processos em andamento, bem como das
despesas judiciais cabíveis;
1) Fiscalizar o cumprimento às leis pertinentes a pessoa portadora de
deficiência existente em território nacional, em todos os órgãos jurisdicionais,
governamentais e não governamentais;
j) Atuar em conjunto com outros -órgãos, articulando-se com o Ministério
Público Federal e Estadual, OAB e organizações afins;
k)Assessorar e fiscalizar todos os órgãos da ACIC (assembléias, reuniões);
I) Tomar medidas legais que visem resguardar a ACIC em relação à sua
imagem institucional, bem como a dos seus associados;
m) Impetrar ações judiciais em favor da entidade e dos deficientes da visão,
assegurando-lhes os direitos estabelecidos em leis de âmbito municipal,
estadual e federal.
CAPÍTULO X
DO PATRIMÔNIO

Art. 41°: O patri • n io social será constituído dos bens imóveis, móveis e
semoventes, p-m c@rno das contribuições dos seus associados, doações,
subvençõesvregados e semoventes.
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associados legalmente cadastrados em pleno gozo dos seus direitos so
civis e políticos, devendo ser convocada uma assembléia geral extraordin\álria
rta
para tal fim.

CAPÍTULO XI
DO EXERCÍCIO SOCIAL
Art. 423 o : O exercício social terá a duração de um ano, terminando em 31 de
dezembro de cada ano;
Art. 44 0 : Ao fim de cada exercício social, a Diretoria Deverá elaborar, com base
na escrituração contábil da associação as demonstrações contábeis.

CAPÍTULO XII
DA LIQUIDAÇÃO
Art. 445°: A associação poderá ser extinta -por deliberação de 213 dos
associados legalmente cadastrados e que estejam em pleno gozo dos seus
direitos sociais, civis e políticos, em primeira convocação com maioria absoluta
e nas demais convocações com Quorum de 1/3 ou menos dos presentes em
Assembléia Geral Extraordinária convocada expressamente para este fim.
Art. 46°: A associação também poderá ser extinta por determinação legal.
Art. 47°: No caso de extinção, competirá à assembléia geral extraordinária
estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal
que devam funcionar durante o período da liquidação.
Art. 48°: Em caso de dissolução da sociedade, o seu patrimônio deverá ser
entregue a Instituição congênere, que mantenha serviço de assistência e
promoção dos deficientes da visão, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS.
Parágrafo Upico - Piara satisfazer este artigo, será dado prioridade à Instituição
que tenha sede em/Santa Catarina, a critério da Assembléia Geral.
- -
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DAS DISPOSIÇÕES
DISPOSIÇÕES GERAIS
GERAIS EE TRANSITÓRIAS
TRANSITÓRIAS

.• -cos.?
Art. 49°: O estatuto desta asociação não será reformável no tocantd.;)a i NO1•
administração, salvo se proposta e aprovada por 2/3 dos presentes erri
Assembléia Geral, convocada, expressamente para este fim.
Art. 50°: É vedada qualquer distribuição de lucros ou prêmios aos membros da
administração da ACIC, os quais exercerão suas funções gratuitamente.
4.,

7
Art. 51°: Em caso de vacância do cargo de Presidente no curso da primeira #
metade do mandato, proceder-se-á a nova eleição, dentro de trinta dias. Sea
,
i 5,.,. .);.5 ‘
vaga ocorrer na segunda metade do quadriênio, o Vice-presidente assumirá
.„, 9 <1.PoN
cargo e completará o mandato.
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Art. 52°: O presidente poderá designar um Diretor para substituir o W
presidente ad referendum da Assembléia Geral que será convocad
especialmente para sua homologação.

Art. 53°: Os atuais Presidente, Vice-presidente e os membros do Conselho
Fiscal da ACIC cumprirão seus mandatos, após o qual serão eleitos novos
Presidente, Vice-presidente e Conselheiros Fiscais com mandato de quatro

anos.

Cr)
o

Parágrafo Único: Será convocada para Março de 2005, uma Assembléia Ge
Extraordinária com o objetivo de eleger os diretores para os departamen.
criados, o qual exercerão seus cargos até a conclusão do mandato do at
presidente da entidade.
Art. 54°: A ACIC deverá promover o recadastramento para reformulai
atualizar o seu quadro societário.
Parágrafo Único - O prazo para este recadastramento é de um ano a contar
publicação do presente estatuto, devendo este ser atualizado a cada três ar
ocasião que cada associado deverá conhecer seus deveres, conformr
disposto no Art. 8° deste Estatuto.
Art 55°: A Assembléia Geral, deverá aprovar o regimento interno da A(
proposto pela Diretoria, tendo para tal fim, o prazo de um ano a contar da
de publicação do presente Estatuto.
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Art. 56°: Fica eleito o Foro desta comarca para qualquer ação fundada neste
estatuto.
Reaistro de Títulos e Docu :oentos/R.C.Pessoas Jurídicas
Oficial: lolé Luz Faria
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ANEXO B - PORTIR5LIO DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO
AO CEGO - ACIC

Portifólio:
Sumário:
1- Nossa Missão
2- Fala do Presidente
3- Nossa História
4- Nossos Órgãos administrativos são
4.1- Assembléia Geral:
4.2- Conselho Fiscal:
4.3- Conselho Consultivo
4.4- Diretoria
4.5- Departamentos:
4.5.1- Departamento de Administração:
4.5.2- Departamento de Finanças
4.5.3- Departamento de Secretaria
4.5.4- Departamento de Eventos Sociais
4.5.5- Departamento de Assistência Social
4.5.6- Departamento de Desportos
4.5.7- Departamento de Cultura
4.5.8- Departamento de Atendimento Especializado:
4.5.8.1- Centro de Reabilitação, Profissionalização e
Convivência-CRPC:
4.5.8.1.1- Habilitação\Reabilitação:
a) Orientação e Mobilid
b) Atividades da Vida Diária
c) Sistema Braille:
c.1) Simbologia Braille
•
c.2) Alfabetização Braille
d) Sorobã
e) Escrita Cursiva

f) Comunicação Alternativa

g) Iniciação à Informática

h) Educação Física
h.1) Atividades físicas
h.2) Psicomotricidade
i) Musicoterapia
j) Assessoria Pedagógica
j.1) Apoio Pedagógico
j.2) Reforço Pedagógico

4.5.8.1.2) Profissionalização;

a) Pré-Profissionalizante:
a.1) Avaliação de hábitos e habilidades para o
trabalho
a.1) Preparação para o trabalho Proporciona
b) Profissionalizante:
b.1)Educação para o trabalho
b.2)Orientação Profissional
b.3)Cursos
b.4)Estágios
b.5)Emprego Competitivo
b.6)Atendimento Ocupacional
b.7)Produção Independente
4.5.8.2 — Núcleo de Produção Braille
4.5.8.2 — Biblioteca Especializada opor
4.5.8.4 - Espaço de lazer
5) Depoimentos de associados

1- Nossa Missão
Promover a cidadania e a inclusão social da pessoa cega, de baixa visão e com
outras deficiências associadas, contribuindo para sua efetiva participação na
sociedade.

2- Fala do Presidente
FOTO
3- Nossa História
A ACIC é uma instituição privada, sem fins lucrativç, de âmbito estadual e que
promove ações no campo político e nas áreas ce habilitação, reabilitação e
profissionalização, com vistas ao exercício da cida::Enia e a plena participação

na sociedade das pessoas cegas, de baixa visão e com outras deficiências
associadas.
Sendo uma instituição de cegos e para cegos, é presidida por uma pessoa
cega, garantia esta prevista no seu estatuto. É mantida com auxílio de
eventuais convênios com instituições públicas e/ou privadas, doações de sócios
colaboradores e promoções comunitárias.
Fundada em 18/06/77, por um grupo de pessoas cegas que tinham o ideal de
buscar uma melhor qualidade de vida, inicia uma caminhada onde vem
superando obstáculos, que parecem intransponíveis e que vão sendo vencidos
através da conscientização do poder público e da sociedade, no que concerne
ao respeito aos direitos e à cidadania das pessoas cegas, de baixa visão e com
outras deficiências associadas.
FOTO
4- Nossos Órgãos administrativos são:
4.1- Assembléia Geral
É o órgão máximo da ACIC e se constitui pela reunião dos associados fundadores,
efetivos e cooperadores no pleno gozo de seus direitos sociais, civis e políticos.
4.2- Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização das atividades econômico-financeiras da
ACIC.
4.3- Conselho Consultivo
Objetiva assessorar, orientar e acompanhar os trabalhos da diretoria, bem como
promover ações que visem alavancar recursos junto a órgãos públicos e privados.
4.4- Diretoria
Tem por finalidade articular os diversos eixos que compõe nossa Instituição.
4.5- Departamentos:
Tem por função promover o funcionamento dos serviços que compõe a Entidade
viabilizando medidas para a efetividade dos mesmos.
4.5.1- Departamento de Administração
Viabiliza o funcionamento da Instituição no que diz respeito a recursos
materiais e humanos tendo ainda sob sua responsabilidade os seguintes
serviços:
a) Restaurante: Fornece almoço para alunos, associados e
FOTO
funcionários a preço de custo.
b) Centro de Hospedagem:

Em 2006, estaremos inaugurando nosso Centro de Hospedagem,
composto por 24 apartamentos, cada qual com capacidade para 4
pessoas.
Durante o ano letivo, este será reservado para educandos cegas, de
baixa-visão e com outras deficiências associadas, que estejam sendo
atendidos pelo Centro de Reabilitação, Profissionalização e
Convivência- CRPC; além de familiares que precisarem acompanhar
associados ou educandos em tratamentos de saúde realizados na
grande Florianópolis. Bem como para profissionais que estiverem
participando de cursos de capacitação oferecidos pela Instituição,
sejam eles discentes ou docentes.
Já no período de férias este Centro ficará disponível para pessoas
cegas, de baixa-visão e com outras deficiências associadas e
familiares de todo o Brasil que quiserem fazer turismo na Ilha da
Magia. FOTO
4.5.2- Departamento de Finanças
Sua função é acompanhar o transito de todos os recursos financeiros que
dão suporte ao efetivo funcionamento da Entidade.
4.5.3- Departamento de Secretaria
Responsabiliza-se por todos os documentos inerentes ao funcionamento da
Instituição viabilizando o preenchimento e a organização do que for
necessários para que os mesmos tramitem sem quaisquer intercorrências.
4.5.4- Departamento de Eventos Sociais
Tem por função promover momentos que possibilitem a interação entre
associados, familiares e a comunidade, bem como viabilizar eventos com o
intuito de captar recursos financeiros para auxiliar no funcionamento da
Entidade. FOTO
4.5.5- Departamento de Assistência Social
Tem por objetivo planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos
sociais em diferentes áreas; articular-se com órgãos assistenciais e
previdenciários, públicos e privados, objetivando a extensão dos seus
benefícios aos associados;
Promover ações que possibilitem a maior participação dos associados nas
atividade da ACIC; trabalhar em parceria com os demais departamentos.
Encontra-se sob a responsabilidade deste departamento o Serviço de
Voluntariado, o qual atende a diversas necessidades da Instituição, dentre
as quais destacamos: Reforço Pedagógico; aulas de teclado e violão;
atendimento em Terapias alternativas (Raik, florais, cromoterapia; gravação

de materiais didáticos e paradidáticos; leitura de periódicos e outros
materiais; manutenção e conserto de hardware e softwere, etc.
Sendo o voluntário movido por um sentimento de solidariedade, ele merece
sentir-se parte da instituição, parte de um trabalho que promove a
cidadania e a responsabilidade social. FOTOS DE ATIVIDADES COM
VO LU NTARIOS
4.5.6- Departamento de Desportos
Promove atividades que visão a manutenção do bem-estar físico e mental
dos educandos e associados através da organização de eventos que
objetivam motivar estas pessoas a práticar esportes. As atividades
desportivas oferecidas por este departamento são as seguintes: Fultebol de
Salão, goabal, atletismo, judô, natação e xadrez. FOTO
4.5.7- Departamento de Cultura
Promove eventos culturais, que objetivam o desenvolvimento do potencial
artístico dos associados. Motivar a utilização da Biblioteca, bem como o
hábito da leitura; viabilizar alternativas para a participação dos associados
em eventos culturais tais como shows, teatro etc. FOTO
4.5.8- Departamento de Atendimento Especializado:
Pertencem a este departamento:
4.5.8.1- CRPC
Em 1986 Criou-se o Centro de Reabilitação, Profissionalização e
Convivência - CRPC, com a proposta de oferecer habilitação, reabilitação e
profissionalização plenas num mesmo espaço físico, onde vem atendendo um
número crescente de Educandos cegos, de baixa-visão e com outras deficiências
associadas.
Neste Centro o atendimento é gratuito e aberto a todos os interessados, sendo
necessário apenas submeter-se ao processo de triagem e avaliação
multidisciplinar. Na triagem, o serviço social verificará se a p-e-SS-oa preenche os
pré-requisitos mínimos para frequentar o atendimento.
Após a triagem são realizadas algumas avaliações pelos profissionais da psicologia,
pedagogia, serviço social, orientação e mobilidade, atividades da vida diária,
educação física, psicomotricidade, musicoterapia e Profissionalização. Em seguida
a equipe reúne-se e é feito um estudo de caso, que fornecerá subsídios à futura
programação de atendimento. O referido atendimento, conta com serviço social,
psicologia e pedagogia e está sub-dividido em programa de habilitação\reabilitação
e profissionalização.
4.5.8.1- Habilitação\Reabilitação:

Neeste programa são ministradas as seguintes disciplinas:
a) Orientação e Mobilidade

Consiste em técnicas para o uso da bengala longa e os conhecimentos básicos do
uso do guia vidente, proporcionando a capacidade de deslocar-se
independentemente, usufruindo o direito de ir e vir. FOTO
b) Atividades da Vida Diária
As AVD's proporcionam ao indivíduo a auto-suficiência ao alimentar-se, vestir-se,
executar as tarefas rotineiras do lar e conviver adequadamente em sua
comunidade. FOTO

C) Sistema Braille
O ensino do sistema Braille engloba duas modalidades:
c.1) Simbologia Braille: ministrada para aquelas pessoas que perderam a
visão durante ou após a conclusão de sua escolaridade, tendo, portanto,
necessidade de conhecer um outro tipo de escrita para poder entrat em contato
com a cultura letrada.
c.2) Alfabetização Braille: enquadram-se nesta modalidade aquelas
pessoas que não foram alfabetizadas no sistema de escrita gráfica.. FOTO
d) Sorobã

O Sorobã (aparelho de calculo) possibilita a realização de operação matemáticas,
com a utilização do raciocínio lógico. FOTO
e) Escrita Cursiva

É o ensino da escrita gráfica, bem como de técnicas que possibilitam a utilização
deste recurso para assinar e escrever nome, datar, preencher cheques, fichas,
produzir textos. FOTO
f) Comunicação Alternativa:
Busca alternativas de comunicação para o educando surdo-cego, dentre as quais
citamos: tadoma, alfabeto digital, libras adaptadas etc.FOTO
g) Iniciação à Informática

Uso do computador com leitores e ampliadores de tela tanto para fins
terapêuticos, quanto para fins pedagógicos. FOTO
H) Educação Física

Subdivide-se em:

h.1) Atividades físicas: ajuda o aluno a desenvolver-se nos aspectos
afetivo, cognitivo e motor, assim como desperta sua consciência crítica através
de um programa de atividades selecionadas e planejadas, tendo corno objetivo
principal o desenvolvimento bio-psico-social do indivíduo como um todo. FOTO
h.2) Psicomotricidade: tem como objetivos, educar os movimentos
através dos movimentos, visando uma melhor utilização das capacidades físicas,
e favorecendo seu desenvolvimento geral. Relaciona o pensamento à ação,
englobando as funções neuro-fisiológicas e psíquicas, levando em conta o
aspecto comunicativo do corpo e da gestualidade.FOTO
I) Musicoterapia

Musicoterapia é uma especialização científica que estuda a investigação do
complexo som/ser humano. Seja o som musical ou não, tendente a buscar os
elementos diagnósticos e os métodos terapêuticos do mesmo.FOTO
J) Assessoria Pedagógica
Este atendimento é oferecido para aqueles educandos que já se alfabetizaram e
pretendem seguir sua vida acadêmica. Ele dividi-se em:
j.1) apoio pedagógico: busca mediar a apropriação de conceitos básicos
necessários em sua trajetória acadêmica.
j.2) reforço pedagógico: busca mediar a apropriação dos conteúdos
trabalhados em sala de aula.
4.5.8.2) Profissionalização

Esta area tem o objetivo de sistematizar os atendimentos profissionalizantes
oferecidos aos educandos habilitados/reabilitados ou em processo de
habilitação/reabilitação, com vistas -à sua inclusão no mercado de trabalho
competitivo ou em atividades ocupacionais e está sub-dividido em duas etapas,
Pré-profissionalização e Profissionalização.
Os atendimentos estão organizados sob a forma de cursos — presenciais e à
distância com tutoria — treinamentos em serviço, estágios, produção própria e subcontratos, tendo como foco a inclusão social das pessoas com deficiência vosial, e
observando suas limitações, suas potencialidades e o ritmo de cada indivíduo.
Dividi-se em duas etapas:
a) Pré-Profissionalizante
A etapa pré-profissionalizante tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento
pessoal e funcional da pessoa com deficiencia visual, visando um bom
desempenho ocupacional e ou profissional.
Esta etapa deve enfocar aspectos ligados, principalmente, ao potencial de cada
educando e às suas habilidades. Deve permitir a sondagem de aptidões, limitações

e interesses, destrezas, personalidade e tolerância. Utiliza situações de trabalho,
reais ou simuladas, de modo que seu desempenho permita urna avaliação
adequada sobre a função na qual deverá ser treinado pelo programa
profissionalizante.
a.1) Avaliação de hábitos e habilidades para o trabalho
Objetivo: Visa a avaliação e o desenvolvimento dos aspectos pessoais e
sensórios perceptivos-motores, que são especialmente necessários para
melhor rendimento no trabalho.
a.1) Preparação para o trabalho Proporciona oportunidades produtivas
remuneradas, visando o desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades
básicas para um bom desempenho profissional.
b) Profissionalizante
Visa preparar a pessoa com deficiencia visual para o exercício de atividades
profissionais. Esta etapa caracteriza-se como um período de complementação ou
aperfeiçoamento dos conhecimentos necessários à profissionalização, permitindo
que a colocação profissional seja bem sucedida. Sub-dividi-se em:
b.1)Educação para o trabalho
Objetiva desenvolver uma atitude crítica frente às suas potencialidades e a
realidade que o cerca, de modo que sua atuação seja consciente e conseqüente.
b.2)Orientação Profissional
Proporciona cursos, estágios, e/ou treinamentos em serviço com vistas a aquisição
de conecimentos teóricos e práticos para o ingresso no mercado competitivo de
trabalho. FOTO
b.3)Cursos
São momentos oportunizados para que o individuo possa capacitar-se,
apropriando-se de conhecimentos tioricos-práticos acerca de determinada
profissão. FOTO
b.4)Estágios
Poderão ser curriculares — quando ligados a um curso específico — ou
extracurriculares, quando são de caráter livre. FOTO
b.5) Emprego Competitivo
Efetiva a colocação definitiva ou temporária no mercado competitivo de trabalho,
através de processos seletivos, concursos públicos ou outros meios. FOTO

b.7)Atendimento Ocupacional
Proporciona ocupação para pessoas que não irão participar do mercado de
trabalho competitivo, devido a opção pessoal (aposentadoria) ou em virtude de
outros comprometimentos que inviabilizem sua competitivida laborai.
b.8)Produção Independente
Proporciona ao educando que possui habilidades manuais, momentos em que
possa produzir materiais, os quais serão vendidos, auxiliando em sua renda
familiar. FOTO DO MATERIAL PRODUZIDO
4.5.8.2 — Núcleo de Produção Braille
Produz materiais em Braille para que as pessoas com deficiência visual (cegas ou
com baixa visão) que fazem uso deste recurso possam ter acesso a cultura letrada,
sejapara atuarem como profissionais, seja para estarem em condições de
iguauldade em sua trajetória acadêmica. FOTO
4.5.8.3 — Biblioteca Especializada
Ooportuniza aos educandos e associados um ambiente de pesquisa e leitura ,
através de livros em Braille, digitalizado e em formato áudio, bem como incentiva o
gosto pela leitura, seja através de que meio tal atividade possa ser realizada. Além
disso, proporciona aos profissionais da entidade de outras instituições e estudantes
da área, literatura relativa à educação especial e mais especificamente, subsídios
referentes à cegueira e à baixa visão. FOTO
4.5.8.4- Espaço de lazer
Ambiente que proporciona uma convivência mediada buscando a troca de
experiências, através do lazer (jogos pedagógicos e interativos, contato com os
meios de comunicação além do bate-papo entre amigos).FOTO
5) Depoimentos de associados:
1) Inês; FOTO
2) Denise; FOTO
3) Gilmar; FOTO

