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RESUMO

A FAMILIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E A ASSOCIAÇÃO
CATARINENSE PARA A INTEGRAÇÃO DO CEGO (ACIC): SUGESTÕES PARA
A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem corno objetivo verificar se a Associação
Catarinense para a Integração do Cego (ACIC) do município de Florianópolis. atende as
expectativas da família, quais as sugestões da mesma, bem como identificar elementos que
podem contribuir para um atendimento que tenha uma maior participação da família na
ACIC e os benefícios aos associados decorrentes do trabalho desenvolvido pela instituição.
A AC1C se constitui corno uma entidade de cegos e para cegos. que visa promover e
realizar a educação, reabilitação e profissionalização de todas as pessoas com deficiência
visual. integrando-as a sociedade. Este trabalho por sua vez, busca resgatar a história sobre
a deficiência. Outro aspecto abordado neste trabalho consiste na recuperação das principais
leis referentes à pessoa com deficiência, no que refere-se a educação, saúde, trabalho e
acessibilidade. Chegando a conclusão que muitos dos direitos das pessoas com deficiência
vêm sendo constantemente desrespeitados, afastando-os da busca pela cidadania.
Respaldamos a expressiva atuação do profissional de Serviço Social na promoção de
políticas sociais, visando a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Também se
apresentam as diferentes concepções e modelos de famílias, como subsidio para o
entendimento das configurações das famílias das pessoas com deficiência visual.
DescreN e-se ainda na elaboração deste estudo. o histórico e a inserção do profissional de
Serviço Social na ACIC. a metodologia da pesquisa. assim como, o tipo de pesquisa e
trajetória da mesma. Para atender as necessidades da pesquisa, adotou-se o estudo
exploratório, com uma amostra de 24 familiares dos associados da ACIC, residentes em
Florianópolis e que fazem reabilitação na ACIC. de uni universo de 24 associados
encontrados nos prontuários da instituição, sendo que os instrumentos utilizados para a
coleta de informações foram à elaboração de um questionário, e aplicação através da
técnica da entrevista. Ao final são apresentadas sugestões visando à qualificação do
atendimento prestado pela ACIC.

Palavras-chave: Serviço Social, pessoas com deficiência, família, sugestões.
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INTRODUÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, analisa a opinião da família em
relação ao atendimento prestado pela ACIC aos associados que desenvolvem atividades
atualmente na instituição e que residem em Florianópolis. A ACIC se constitui como uma
entidade de cegos e para cegos, que visa promover e realizar a educação, reabilitação e
profissionalização de todas as pessoas com deficiência visual, integrando-as a sociedade.
O interesse de desenvolver um terna relevante voltado para a qualificação dos
serviços prestados pela ACIC surgiu a partir da experiência no Estágio Curricular
Obrigatório da 7' Fase de Graduação do Curso de Serviço Social da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), que foi realizado na Associação Catarinense para a Integração
do Cego (ACIC). no período de 02 de agosto a 10 de dezembro de 2004.
Considerou-se relevante verificar se a ACIC atende às expectativas da familia,
quais as sugestões da mesma, bem como identificar elementos que podem contribuir para
um melhor atendimento que tenha uma maior participação da família na ACIC e os
benefícios aos associados decorrentes do trabalho desenvolvido pela instituição.
Tendo em vista os 27 anos de existência da ACIC, considera-se extremamente
relevante à efetivação desta pesquisa uma vez que a participação da família no processo de
reabilitação da pessoa com deficiência visual é fundamental para o desenvolvimento do
indivíduo e suas relações sociais.
De acordo com Carvalho (2000, p.93), "a família é o primeiro sujeito que
referencia e totaliza a proteção e a socialização dos indivíduos. Independente das múltiplas
formas e desenhos que a família contemporânea apresente, ela se constitui num canal de
iniciação e aprendizado dos afetos e das relações sociais".
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A pesquisa foi realizada com uma amostra de 24 famílias dos associados da
AC1C, residentes em Florianópolis e que fazem reabilitação na AC1C, de um universo de
24 associados encontrados nos prontuários da instituição. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, o que revela ser esta uma primeira aproximação com a questão. Todavia
ressalta-se a necessidade de outros trabalhos contemplarem uma análise sobre a
participação das famílias residentes em outras localidades.
Devido à proximidade da família com o indivíduo a mesma passa a ter
condições de perceber os resultados da reabilitação prestada pela ACIC, possíveis
sugestões para melhorar o atendimento prestado. entre outros. Pois segundo Ribas (1983),
"a família nuclear é a unidade mais próxima do individuo".
Se o indivíduo for aceito e amado no grupo familiar. Sprovieri (1997, p.I06)
coloca que "[...] serão maiores as suas oportunidades de desenvolvimento, suas
possibilidades de aprender, de descobrir, de integrar [...F.
Quanto maior for à aceitação da família e o estímulo que dispensa ao familiar.
mais rápido vai ser o processo de reabilitação do usuário.
Em relação à família das pessoas com deficiência visual ou não, pode-se
verificar segundo Ribas (1983, p.50):
..; Todos os valores culturais, estabelecidos pela forma de organização
social (econômica, política etc.), passam pelo indivíduo, através da
unidade familiar. A formação da personalidade é. sem dúvida alguma.
influenciada pela família que detém e faz circular em seu interior o
reflexo do social maior e mais abrangente de toda organização. Nesta
medida, a educação despendida na criação de um filho, seja ele deficiente
ou não-deficiente, vai ter necessariamente que passar pelos valores
culturais que envolvem todos os habitantes desta formação sociocultttral.
[...] Todas as pessoas são aquilo que a sua história, sua condição social e
seu eu permitem [...J.

A elaboração deste trabalho justifica-se, também, por ser a primeira
aproximação com o tema, considerando que a partir do levantamento dos Trabalhos de

I
Conclusão de Curso do Departamento de Serviço Social no período de 2000 a 2005, não se
verificou nenhuma produção com este terna. Os temas dos trabalhos já realizados sobre a
instituição neste período foram: "Escolhendo participar um estudo sobre os motivos que
levam as pessoas a prestar serviços voluntários na ACIC" (2000); "A organização do
trabalho voluntário na Associação Catarinense para a Integração do Cego (ACIC) e
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE): um estudo comparativo" (2002);
"A Associação Catarinense para a Integração do Cego (ACIC) e a Construção da
Cidadania dos Portadores de Deficiência Visual" (2002); "Os direitos das pessoas
portadoras de deficiência visual e os desafios de sua conquista - (2003); "Relações
familiares: O papel da família no processo de reabilitação do portador de necessidades
especiais" (2004); "Os 25 anos de Serviço Social na Associação Catarinense para a
Integração do Cego (ACIC)" (2004).
No primeiro capítulo realizou-se um breve relato histórico sobre as pessoas
com deficiência , numa perspectiva sócio-cultural e política, evidenciando como era visto
em diversos momentos históricos. Enfoco, também, algumas das principais leis referentes
às pessoas com deficiência .
No segundo capítulo de forma sucinta, apresentam-se as diferentes concepções
e modelos de famílias da sociedade ocidental. Procurou-se abordar as novas configurações
da família decorrentes da contemporaneidade. Também foi enfatizado que as famílias no
seu interior passam por ciclos naturais que causam estresse, verificou-se que quando ocorre
a presença de uma pessoa com deficiência a família não apresentará um ciclo de vida
considerado "normal". O último item deste capítulo aborda o comportamento da família
em relação à pessoa com deficiência visual.
No terceiro e último capítulo, se apresenta o histórico da ACIC, os
procedimentos metodológicos da pesquisa realizada junto às famílias dos associados
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atendidos pela instituição, a análise da pesquisa com as sugestões para a qualiticação do
atendimento prestado.
Ao final são realizadas algumas considerações e reflexões em relação ao estudo
desenvolvido.

13
1- OS DIREITOS SOCIAIS E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O presente capítulo contempla de forma sucinta a evolução histórica das
pessoas com deficiência, a nível mundial e brasileiro, com o objetivo de apresentar unia
contextualização da questão.
A trajetória das pessoas com deficiência no decorrer da história é
caracterizada por discriminação, exploração, abandono, morte, e têm cooperado para a
exclusão, marginalização e isolamento deste segmento, dificultando e impedindo o
progresso destes e o exercício da cidadania.
Realiza-se ainda, uma breve exposição das leis mais importantes voltadas as
pessoas com deficiência , mostrando a situação legal. Ao longo dos anos tem-se observado
uma significativa mudança nas condições gerais de vida, bem como das políticas sociais e
econômicas. Há uma escassez de serviços e programas destinados a este segmento.
Incumbindo as pessoas com deficiência uma constante luta na busca de seus direitos e a
efetivação de sua inserção social.

1.1 Recuperação histórica sobre a deficiência.

Para melhor se compreender a conjuntura atual de exclusão em que se
encontram as pessoas com deficiência , torna-se importante contextualizar a evolução
histórica e social ao longo da construção da civilização ocidental.
Observando-se no decorrer da história, verificamos diferentes concepções
relacionadas às pessoas com deficiência , estando relacionadas a valores éticos, morais,
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sociais e religiosos, de acordo com as várias compreensões de homem e sociedade nas
diversas culturas existentes.
Para Carmo (1994, p. 21), "na antiguidade pode-se observar basicamente
dois tipos de atitudes para com as pessoas doentes, idosas ou portadoras de deficiência:
urna atitude de aceitação, tolerância, apoio e assimilação e uma outra de eliminação,
menosprezo ou destruição".
Conforme 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".
Ainda segundo o autor, este fato ocorria devido ao estilo de vida nômade
desta época., o qual impedia a manutenção destas pessoas, consideradas dependentes.
A situação relatada acima, é constatada tanto na tribo dos Esquimós quando
dos índios Ajores. Na tribo dos Esquimós, entre os séculos XVII e XVIII nos territórios
canadenses, de acordo com Carmo (1994, p. 22):
_...] deixavam os velhos e deficientes em locais propícios e próximos dos
pontos onde todos sabiam ser a área de aparecimento dos ursos brancos,
para serem por eles devorados. Os ursos brancos eram considerados
animais sagrados e de grande utilidade para a Tribo e, por isto, deviam
manter-se bem alimentados. Assim, sua pele mantinha-se, também, em
ótimo estado para, quando mortos, bem agasalharem a população.

Conforme o autor (1994, p.22), 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 circunstâncias 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.

Seguindo na história pode-se verificar de acordo com 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, foi perpassada em
diferentes épocas da história.
No Código de Hamurabi, existente no Museu de Louvre, em Paris. também é
colocada a visão da deficiência como estimatizante e desarmonizada, pois algumas leis
indicam que as formas de punições utilizadas eram as amputações. Como esclarece Carmo
(1994, p.23), "[...]esta prática da amputação como mecanismos de punição e
estigmatização era muito comum entre os povos antigos. Estes sinais — amputações —
objetivavam informar a todos que o portador era escravo, criminoso ou traidor".
Também encontramos na fala de Silva (1987, p. 147). a questão das punições
aos criminosos, confirmando o citado anteriormente:
[...] Embora não disponhamos de dados muito precisos. existem
evidências de penas severas para crimes considerados graves durante toda
a Idade Média, em diversos países europeus. Na maioria dos casos o
objetivo dessas penas - principalmente as mutilatórias - não era matar o
criminoso, mas deformá-lo, sendo a mutilacão um meio visual destinado
a amedrontar outros criminosos.

Cabe ressaltar que as amputações realizadas nas pessoas autoras de alguma
infração, eram utilizadas para assustar os criminosos, como forma de evitar outros delitos.
O autor destaca que as pessoas que eram amputadas eram obrigadas a pedir
esmola nas ruas, pois ficavam impossibilitadas de trabalhar.
Na Idade Média, de acordo com Carmo ( 1994, p. 24):

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

Relacionado a questão acima Silva (1987, p. 157), também relata que na Idade
Média as crianças que nasciam com deformação física tinham pouca chance de sobreviver.
"Essas crianças cresciam separadas das demais e eram ridicularizadas ou desprezadas".
A situação social das pessoas com deficiência caminhou para a superação da
fase citada anteriormente, somente com o advento do Renascimento, do fim do século XIV
até o fim do século XVI, difundindo-se da Itália para os outros países da Europa, este foi
um grande marco no campo dos direitos e deveres dos deficientes.
Com o Renascimento afirma Carmo (1994. p. 25):

A fundamental característica humanística deste período que buscava o
reconhecimento do valor do homem e da humanidade, associada ao
naturalismo, com o renovado interesse pela pesquisa direta na natureza,
trouxeram grandes avanços no campo da reabilitação física, pois a partir
daí estudos e experiências, nesta área do conhecimento. começaram a ser
realizados com relativos êxitos.

Segundo Carmo (1994, p. 25), "apesar da situação marginal dos deficientes
fisicos neste período não ter sido alterada significativamente, modificações ocorreram nas
relações entre os homens considerados "normais" e os "deficientes". Ainda conforme o
autor citado anteriormente, "na Inglaterra, foi criada a "Lei dos Pobres", pelo Rei Henrique
VIII. obrigava todos os súditos a recolherem a chamada "taxa de caridade" que tinha
função de auxiliar Os pobres, "deficientes" e velhos". Já na França foi fundado (1554) o
"Grand Bureau des Pauvres", segundo o autor citado acima, "este bureau, era composto
por burgueses importantes e as contribuições recolhidas eram destinadas à manutenção dos
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hospitais da 1 rindade e da -Petites Maisons" que atendiam doentes pobres, paraliticos,
amputados, cegos e portadores de outras deformações".
Pode-se perceber que no período do Renascimento, verifica-se uma ênfase ao
assistencialismo, a ajuda, a caridade, como forma de auxiliar as pessoas com deficiência
este auxilio não possui a conotação de direitos garantidos em lei.
Um outro ponto de relevância, como indicador de melhorias nas relações com
os deficientes físicos consiste, segundo Carmo (1994, p.25), ao fato de grandes
personalidades, em cada época, serem portadoras de alguma anomalia congênita ou
adquirida.
Personalidades famosas citadas pelo autor:

a) Luis de Camões, cavaleiro-fidalgo português, que perdeu um de seus
olhos em luta contra os marroquinos. É considerado um dos maiores
poetas portugueses;
b) Galileu Galilei, matemático, astrônomo inventor do telescópio.
Revolucionou o mundo com a teoria heliocêntrica. Ficou cego nos
últimos quatro anos de sua vida, e, mesmo assim continuou estudando e
pesquisando;
c) Johamnes Kepler, astrônomo alemão, desenvolveu importantes
estudos sobre o movimento dos planetas. Kepler tinha uma séria
deficiência visual causada por sarampo aos quatro anos de idade;
d) Ludwig Von Beethoven, considerado um dos maiores gênios da
música erudita. Perdeu totalmente sua audição nos últimos anos de sua
vida. Mesmo assim, conseguiu compor suas obras mais famosas,
"Apassionata, Sonata ao Luar e Sinfonias n" 3 até 6" e
e) Antonio Francisco Lisboa, -O Aleijadinho-, considerado um dos
maiores escultores brasileiros. Vítima de uma Tromboangite obliterante.
caracterizada por ulcerações nas mãos, mesmo aos setenta anos de idade
esculpiu os 12 profetas no adro da Igreja de Matozinho. Seu trabalho era
realizado tendo as ferramentas amarradas em suas mãos, uma vez que
seus dedos perdidos ou imobilizados não conseguiam mais segurá-las.

Para Carmo (1994, p. 26), "[...1 apesar das evidentes demonstrações de

capacidade e habilidades dos vários "deficientes" ilustres, através da história, a situação
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dessas pessoas, principalmente as pertencentes às camadas mais baixas da sociedade,
continuou a mesma, isto

é, eram marginalizadas e discriminadas". O trabalho era regulado

por uma filosofia assistencialista, filantrópica e segregacionista, na grande maioria das
instituições e organizações de reabilitação fundadas para atender os velhos, pobres e
paralíticos. Para Carmo (1994, p. 26), "apesar disto, os "deficientes" já não eram vistos
mais como seres inúteis ou imprestáveis, pelo contrário as tentativas de recuperação e
aproveitamento das habilidades e capacidades dessas pessoas para o mercado de trabalho
se tornou urna tendência irreversível".
O preconceito e a discriminação as pessoas com deficiência persiste até os dias
atuais, como pode-se identificar, a partir da análise do contexto brasileiro.

1.2 Apontamentos em relação às pessoas com deficiência no Brasil

No Brasil no período colonial e imperial, no começo da colonização, era muito
difícil encontrar indígenas com deficiência física, de acordo com Carmo (1994), pois as
crianças eram mortas pelos pais após o nascimento.
Ainda conforme o autor em 1854,

ocorre unia primeira ação do Estado para

com as pessoas com deficiência , no campo da assistência, onde D. Pedro II construiu três
organizações: O Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Instituto dos Surdos-Mudos e o
Asilo dos Inválidos da Pátria (destinado aos ex-combatentes mutilados nas guerras em
defesa da pátria).
Observa-se que as organizações eram utilizadas apenas como forma

de abrigar

as pessoas com deficiência , não havendo preocupação com a prevenção e reabilitação.
Como podemos verificar segundo o autor, onde afirma que população brasileira até por
volta do XVIII, era desprovida de cuidados médicos e de reabilitação.
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Segundo o autor do início do século XX até o inicio da década de 90, não
houve significativas alterações na situação dos deficientes no Brasil, como também para a
população em geral no que se refere à assistência médica, a educação, a habitação, entre
outros.
Valendo ainda ratificar em relação a esta situação Carmo (1994). coloca:
E preciso mencionar que o caos generalizado em que se encontram os
(dl) no Brasil, em termos de prevenção, assistência médica e reabilitação
é reconhecido textual e publicamente pela quase totalidade dos
documentos divulgados por Secretarias Especiais. Comitês, Comissões e
outros organismos especificamente criados pelo Estado para tratar das
questões relativas aos -deficientes".

Referente aos direitos dos deficientes, cabe ressaltar de acordo com o autor, em
20 de dezembro de 1971, foi proclamado "Os direitos das pessoas mentalmente
retardadas", pela Assembléia Geral das Nações Unidas, e a ONU proclamou a "Declaração
dos Direitos dos Deficientes", resolução 3.447. de 9 de dezembro de 1975. a qual foi de
importante valia na história de lutas destas pessoas, obrigou os países membros da ONU a
delinearem políticas de apoio a elas. Posteriormente, em 1974. foi criado o Centro
Nacional de Educação Especial (CENESP), as constituições até 1969, garantiam a
igualdade de todos os brasileiros, porém não havia uma preocupação efetiva com as
pessoas com deficiência , existiam apenas alguns decretos, artigos ou parágrafos. a qual
passou a ocorrer no início da década de 80.
É neste contexto que vamos, a seguir. abordar as principais leis voltadas a
pessoa com deficiência, após a Constituição de 1988.
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1.3 A legislação direcionada às Pessoas com Deficiência, a partir da Constituição de
1988.

Neste item, tem-se como objetivo, abordar algumas das leis mais relevantes
referente às pessoas com deficiência .
Antes de apresentar algumas das leis voltadas as pessoas com deficiência vale
ressaltar alguns dados. Segundo CORDE (1992, p.11),
f. .. J Atualmente há no mundo um número considerável e sempre
crescente de pessoas deficientes. A cifra estimada em 500 milhões [...I Na
maioria dos países, pelo menos urna em cada dez pessoas tem unia
deficiência física, mental ou sensorial.[...] De acordo com um estudo
realizado por peritos no assunto, estima-se que, no mínimo. 350 milhões
de pessoas deficientes vivam em zonas que não dispõem dos serviços
necessários para ajudá-las a superar as suas limitações. Uma grande
parcela das pessoas deficientes está exposta a barreiras físicas, culturais e
sociais que constituem obstáculos à sua vida, mesmo quando dispõem de
ajuda para a sua reabilitação.

Conforme CORDE (1992, p.11), "[...] A Organização Mundial de Saúde estima
que 98% das pessoas deficientes em países em desenvolvimento são totalmente
negligenciados. A maioria dos países não possui sistema gratuito de cuidados médicos ou
de seguridade social".
Já no Brasil, de acordo com o Ministério Público do Trabalho (2003, p.3),
"[...] O Brasil tem mais de 24 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo
dados preliminares do Censo 2000 sobre a situação dos portadores de deficiência no Brasil.
O Censo revelou que quase 14% da população possui alguma deficiência [...1".
Estima-se que no Brasil, de acordo com Deficientes no Brasil (2000, p.1), com
base nos dados do IBGE, existam 16.644.842 milhões de pessoas

com deficiência visual.

Este dado mostra que o número de pessoas que possuem deficiência visual é maior que os
outros tipos de deficiência, assim sendo. auditiva (5.735.099), física (1.416.060), mental
(2.844.936), motora (7.939.784) e múltipla (9.980.465).
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Outro dado importante consiste na definição de deficiência. Atualmente de
acordo com a lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, do decreto rf 3.298, Art

§ 1. é

considerado deficiência, "Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiologia ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano".
O mesmo artigo, citado anteriormente, considera a incapacidade como "uma
redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social. com necessidade de
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao
desempenho de função ou atividade a ser exercida".
O Decreto n°3.298, Art. 4 0 , de 20 de dezembro de 1999, considera a pessoa
com 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 !Unção
fisica, apresentando-se sob a forma de parplesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, heiniparesia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros como
deformidade congênita ou adquirida, exceto as detbrmidades estéticas e
as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções;
11 - Deficiência Auditiva: Perda parcial ou total das possibilidades
auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:
a) De 25 a 40 decibés (db)- surdez leve;
b) De 41 a 55 db-surdez moderada;
c) De 56 a 70 db- surdez acentuada;
d) De71 a 90 db- surdez severa:
e) Acima de 91 db- surdez 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 intèrior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais área de habilidades adaptativas, tais como:
a)Comunicação;
b) Cuidado pessoal;
c) Habilidades sociais;
d) Utilização da comunidade;
e) Saúde e segurança;
f) Habilidades acadêmicas;
g) Lazer; e
h) Trabalho;

V - Deficiência Múltipla - associação de duas ou

mais deficiências.

Em se tratando das leis voltadas as pessoas com deficiência , constata-se que a
Constituição Federal de 1988, expressa-se um grande avanço, foi um grande marco para as
pessoas com deficiência , estes novos artigos.
Pode-se verificar em relação ao que era garantido antes da Constituição de
1988, através do autor Carmo (1994, p. 42) com a seguinte colocação:

[...] Até por volta da década de 70 a legislação existente e voltada para os
(df) era precária e esporádica. não podendo estas ações governamentais
serem consideradas corno propostas políticas consistentes e sedimentadas
urna vez que, até 1973, o Estado não possuía em sua hierarquia
organizacional um órgão destinado a tratar das questões relativas às
pessoas "deficientes -. [...] A atenção para com os "deficientes - deu-se
lentamente através dos anos e o reconhecimento e valorização, mesmo
que de forma incipiente, ocorreram concornitantemente às alterações
econômicas, não somente no Brasil, mas em todo o mundo.

Segundo Degennszajh (2000, pg.61), nos anos 80 houve o aumento das
desigualdades sociais, porém foi um palco de avanços democráticos sem precedentes na
história política brasileira, neste período surgem lutas contra a ditadura militar e esforços
de construção democrática do Estado e da sociedade, intensificando o debate a respeito das
políticas públicas, especialmente as de corte social. Os artigos da Constituição de 1988
surgem devido à luta da sociedade por justiça e igualdade.
Porém, verificamos segundo Yasbek (2004) que o reconhecimento de direitos,
mesmo garantidos constitucionalmente, não vem se constituindo de atributo efetivo das
políticas sociais no país.
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O objetivo principal das leis consiste na garantia da inclusão social das pessoas
com deficiência , contudo, verificamos que não está sendo garantido acesso à reabilitação,
emprego, educação, saúde, lazer, entre outros.

De acordo com Sassaki (1997, p. 41), inclusão social vem a ser o:

[...] processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e.
simultaneamente. estas se preparam para assumir seus papéis na
sociedade. A inclusão social constitui, um processo bilateral no qual as
pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar
problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação (1‘.•
oportunidades para todos.

Sem a inclusão social, sem a garantia dos meios de sobrevivência, as pessoas
com deficiência passam a se tornar excluídos, concomitantemente isto é fruto das
desigualdades sociais.
De Marco (2000, p.155) considera que exclusões e desigualdades sociais são:

Situações existentes quando a riqueza socialmente produzida não é
usufruída por todos de maneira iQualitária, o que gera condições indignas
de vida. Nestas situações, diversos segmentos sociais não gozam dos
direitos sociais que lhes possibilitem o exercício pleno da cidadania. O
processo de exclusão a que estão submetidos vários segmentos refere-se
tanto às questões econômicas como às sociais, políticas e culturais.

Degennszajh (2000, pg.59), define políticas públicas como,
[...] linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e
garantidos em lei. É mediante as políticas públicas que são distribuídos
ou redistribuídos bens e serviços sociais, em resposta ás demandas da
sociedade. Por isso, o direito que as fundamenta é um direito coletivo e
não individual. Embora as políticas públicas sejam de competência do
Estado, não representam decisões autoritárias do gokerno para a
sociedade, mas envolvem relações de reciprocidade e antagonismo entre
essas duas esferas.
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Vale ainda ratificar, no que se refere às políticas públicas, que existem várias
leis que garantem os direitos dos cidadãos. Porém, quando o objeto de análise é as pessoas
com deficiência , fica clara a desproporção de acesso aos direitos individuais e sociais ao
exercício da sua cidadania, havendo uma escassez de serviços e programas destinados a
este segmento, sendo exigida a presença do Estado sendo que este se exime cada vez mais
de suas responsabilidades. Os direitos estão garantidos nas leis, mas na prática faltam
políticas públicas para que se tornem acessíveis a esta população.
Faz-se necessário um maior esclarecimento a esta população, por parte do
Estado, no que diz respeito aos seus direitos, permitindo assim, a efetivação de sua
inserção social, ou seja, oportunizando urna maior conscientização dos direitos.
possibilitando o conhecimento dos acessos e mecanismos para a busca da efetivação da
cidadania com autonomia e independência.
É nesse contexto que verificamos a extrema importância das entidades
assistenciais, as quais procuram suprir a carência e as falhas dos serviços e das políticas
voltadas para os diversos segmentos da sociedade.
A Lei Orgânica da Assistência Social n° 8.742, editada em 7 de dezembro de
1993, dispõe que: "Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas
que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta lei. bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos - (art.
30).

As entidades assistenciais atuam na execução de ações assistenciais e
assessoram e atuam na defesa dos direitos.
Nesse sentido temos como referência o trabalho da ACIC que, enquanto
instituição tem como missão promover ações que permitam a inclusão da pessoa com
deficiência visual na sociedade. A ACIC também trabalha na ótica do esclarecimento,

atendendo um grande número de pessoas com deficiência visual precisam estar conscientes
de seus direitos, possibilitando-lhes acesso a conhecimentos e mecanismos e, também.
dando-lhes respaldo para que busquem a efetivação da cidadania com autonomia e
independência.
Tornando possível o entendimento de que pessoas que tenham algum limite
possam exercer o mesmo papel que as outras ditas "normais" e que como sujeito de
direitos que são, necessitam ter oportunidade de modificar e melhorar a sua vida se assim
se fizer necessário, acreditando que mesmo com as dificuldades presentes possam fazer
valer a efetivação da cidadania, com acesso a habitação, emprego, educação, saúde e
lazer, mostrando caminhos que os levem ao alcance de uma vida digna e com respeito na
sociedade.
Com a Constituição Federal de 1988, a pessoa com deficiência começou a ter
seus direitos garantidos em lei.
Constituição Federal de 1988 traz o princípio da igualdade, proteção e
integração das pessoas com deficiência .
Àrt. 5 0 - "Todos são i guais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País, a inviolabilidade do direito, à vida, a liberdade. à igualdade, à
segurança e à propriedade" (BRASIL, 1988, p. 05).

Artigo 24°, inciso XIV, competência à União, aos Estados, e ao Distrito
Federal legislar em relação à — "proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência";
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Cabe agora ressaltar os artigos inscritos na Constituição Federal de 1988 sobre
a pessoa com deficiência •
Ao delinear os princípios que devem fundamentar a educação no Brasil.
inciso 111 do artigo 208 da Constituição fez constar à obrigatoriedade de ensino
especializado, com preferência na rede regular de ensino.
Art 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
- Atendimento educacional especializado aos portadores e deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino - (BRASIL. 1988, p. 138).

A educação é um direito de todos, seja a pessoa com deficiência ou não, a
mesma tem direito à educação especial e à freqüência na rede regular de ensino.
A educação está fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Em relação à Educação Especial existe a lei n° 9.394 de 20 de dezembro de
1996:
Art 58 - -Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educando portadores de necessidades especiais"
(BRASIL, 1996, p.29).
II - -O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas
dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de
ensino regular- (BRASIL, 1996, p. 29).

Está garantido na lei, porém os professores também não são preparados para
lidar com a questão da deficiência visual, não possuem material adequado nas salas de
recursos, onde o aluno permanece na sala de aula regular. mas fica mais tempo em outra
sala, projetada especificamente para a instrução especial. Normalmente, há várias crianças
que trabalham nessa sala de recursos, em diferentes momentos do dia. A ACIC está
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atendendo, atualmente, crianças e adolescentes, procurando diminuir este déficit
apresentado no ensino das escolas públicas.
Carmo (1994, p.109), destaca algumas dificuldades no campo educacional
brasileiro referente às pessoas com deficiência
Os discursos dos (dt), entretanto, explicitaram alguns dos principais
problemas, considerados históricos. no campo educacional brasileiro.
Dentre eles, destacamos a qualidade do ensino; a falta de recursos

humanos e materiais; o descomprornisso e distanciamento da escola com

a realidade; a discriminação pelos métodos e atos pedagógicos dos
professores e o descaso do Estado face a estes problemas.

-7tEm relação ao direito a saúde, na Constituição "a saúde é um direito do
cidadão e um dever do Estado", encontramos os seguintes artigos voltados para a pessoa
com deficiência
Art. 23 - "E competência da União, dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municípios:
II - "Cuidar da saúde e assistência pública, dar proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência"; (BRASIL, 1988, p. 27).
IV - -A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficièneia e
a promoção de sua integração a vida comunitária- (BRASIL, 1988, 137);
Artigo 227 - obriga o Estado:
II - "Criação de programa de prevenção e atendimento especializado para
os portadores de deficiência fisica sensorial e mental, bem como de
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos
arquitetônicos - (BRASIL, 1988. p. 148).

Segundo Ribas (1983), faltam centros de reabilitação públicos para garantir o
atendimento à população mais carente, os quais não possuem condições financeiras para se
deslocarem até as poucas cidades que possuem centros de reabilitação no Brasil.
No que se refere ao direito ao trabalho, segundo Araújo (1994, p. 54). está
concebido como necessário para a própria sobrevivência, a dignidade humana e a
realização pessoal. Também coloca "o direito ao trabalho pressupõe condições de
transporte, pois não se pode imaginá-lo sem os meios fisicos de acesso ao seu local. Assim.

o transporte, especial ou regular, faz parte integrante do direito ao trabalho". O direito ao
trabalho é citado no seguinte artigo da Carta Magna:
Artigo 7. no inciso XXXI. prevê — "Proibição de qualquer discriminação
no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador
deficiência-(BRASIL, 1988, p. 14).
Artigo 37, inciso VIII — "A lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão -(BRASIL, 1988.p.37).

Nos reportando para uma visão mais ampla em relação à situação do trabalho
no Brasil, podemos verificar de acordo com Pereira (1999. p. 47):
O crescente domínio no mercado nos processos econômicos e sociais, a
partir do final dos anos 70. desencadeou novas formas de expressão da
questão social neste final de século. Tais formas de expressão. apesar de
se apresentarem variadas, assumem amplitude global, produzindo efeitos
comuns, tais como: desemprego estrutural, aumento da pobreza e da
exclusão da social, precarização e casualização do trabalho e desmonte de
direitos sociais edificados a mais de um século.

A conseqüência que o capitalismo causa consiste no desmonte dos direitos
trabalhistas, citados anteriormente, fruto da diminuição do papel do Estado.
Segundo Carmo (1994), a dificuldade de colocação profissional que hoje é
enfrentada por urna parcela significativa de brasileiros, com relação às pessoas com
deficiência visual, é agravada pela infundada crença da maioria dos empregadores ao
considerarem que a deficiência afeta todas as funções do indivíduo.
O mesmo autor Carmo (1994, p. 56) também exemplifica a situação da
negação do trabalho a pessoa com deficiência , sendo que o trabalho é vital na vida de
q ualquer

pessoa:

[...] o trabalho sempre foi uma necessidade ftindamental para a vida
humana, que enquanto simples forma dos homens se relacionarem com a
natureza para dela extraírem seu sustento, 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
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o "deficiente", quando conseguia sobreviver, era sempre mantido ou por
esmolas ou por benevolência das instituições ligadas a ordens religiosas.

As pessoas com deficiência utilizam três formas para se inserirem no mercado

de trabalho, segundo Carmo (1994), a primeira é através da procura individual em
empresas e centros de recrutamento. Já a outra, consiste na busca de entidades que

ofereçam cursos profissionalizantes especializados, os quais muitas vezes possuem
convênios com empresas. E a terceira, por sua vez, é referente às Associações de
"Deficientes", as quais 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.
Uma outra questão colocada pelo autor, é que decorrente das limitações das
pessoas com deficiência , estas são destinadas a realizar tarefas repetitivas e simples.
No que diz respeito às políticas públicas é fundamental que as políticas de
trabalho e emprego incluam medidas que alcancem as necessidades especiais,
contemplando, por exemplo: a capacitação profissional, incentivos para que as empresas
admitam pessoas com deficiência e o cumprimento do inciso VIII do artigo 37, citado
anteriormente, em relação ao cumprimento do percentual de cargos e empregos públicos.
Podemos verificar que esta dificuldade no mercado 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 considerável número de
pessoas com deficiência visual, ocasionada pela ausência de ações voltadas para a
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preparação profissional dos deficientes, e pela dificuldade de acesso dos mesmos aos
cursos existentes.
Em relação às barreiras arquitetônicas na Constituição, encontra-se a seguinte
referência:
Artigo 244 — "A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros. dos
edificios de uso público 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.
157).

Um dos problemas das pessoas com deficiência refere-se ao problema de
locomoção, as prefeituras quase não fiscalizam a existência de pisos esburacados.
autorizam a construção de prédios públicos sem banheiros adaptados, sem elevadores,
rampas de acesso, entre outros.
Foram criados os seguintes órgãos Federais, com a Constituição Federal de
1988:

a) A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência (CORDE), é o órgão de Assessoria da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela gestão
de políticas voltadas para integração da pessoa portadora de deficiência,
tendo como eixo focal à defesa de direitos e a promoção da cidadania_ O
CORDE foi instituído conforme a lei n° 7.853 de 24 outubro de 1989;
b) O Sistema de Informações da Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência (SICORDE), da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos - SEDH, Presidência da República, com o apoio
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD/ONI1
e da Agência Brasileira de Cooperação - ABC. Ministério das Relações
Exteriores, O SICORDE foi instituído em conformidade com o Decreto
n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999;
c) O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência
(CONADE), é órgão superior de deliberação colegiada, criado pela
Medida Provisória n° 1799-6/1999, inicialmente no âmbito do Ministério
da Justiça. Em maio de 2003 o Conselho, por meio da Lei n°
10.683/2003, passou a ser vinculado à Presidência da República por meio
da Secretaria Especial dos Direitos 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.
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transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana, dirigidas a
este grupo social. As competências do Conselho Nacional dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE estão definidas no
Decreto 3.298199 de 20 de dezembro de 1999 que regulamentou a Lei
7.853/89.

Também cabe ressaltar, que a Constituição Federai 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 "[...] a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independente de contribuição à seguridade social", e tem por objetivos:

V — "A garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa
portadora de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua familia,
conforme dispuser a lei" (BRASIL, 1988. p. 137).

Além da Constituição, encontramos várias leis a nível estadual e municipal, as
quais possibilitam um maior suporte, respeitando as particularidades de cada região.
No que refere-se a legislação estadual em Santa Catarina, pode-se destacar que
em relação ao direito de acessibilidade das pessoas com deficiência encontramos as
seguintes:

"LEI N° 12.698. de 29 de outubro de 2003. Determina aos
estabelecimentos bancários situados no território do Estado de Santa
Catarina, a disponibilização de assentos nas filas especiais para
aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes físicos, e adota outras
providências";
"LEI N° 12.644, de 21 de julho de 2003 Dispõe sobre a obrigatoriedade
de cardápio em braile em hotéis, restaurantes, bares e similares no Estado
de Santa Catarina";
"LEI N° 8.295, de 8 de julho de 1991. Assegura direito preferencial de
atendimento ao idoso ou deficiente";
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N° 8.220, de 3 de janeiro de 1991. Dispõe sobre o Transporte
intermunicipal às pessoas deficientes, às gestantes e ao idoso";

No direito a habitação verifica-se a subseqüente lei:

"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";
No direito ao trabalho encontra-se a seguinte lei:

"DECRETO N ° 14.316. de 16 de junho de 1981. Permite o ingresso no
serviço público de pessoas parcialmente incapacitadas"

Outros tipos de beneficios:

"LEI N° 8.589, de 11 de maio de 1992. Dispõe sobre isenção do
pagamento de taxas e/ou emolumentos para obtenção de documentos
junto a repartições públicas estaduais, às pessoas portadoras de
deficiências fisicas ou que tenham atingido a idade minirna prevista para
fins de aposentadoria-;
LEI N°8.038, de 18 de julho de 1990. Concede beneficio a estudante e
portador de deficiência tirsica":
"LEI N° 1.162, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993. Dispõe sobre a
gratuidade do transporte interrnunicipal às pessoas deficientes".
Já no âmbito das leis municipais (Florianópolis) sobre a pessoa com
deficiência, destacam-se as seguintes:
Na área educacional a "LEI CMF N° 522. de 22 de março de 2001 que
assegura matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal
mais próxima de sua residência".
Em relação ao direito de acessibilidade, destacam-se as segu intes
ntes leis:

"LEI CMF N° 620, de 7 de dezembro de 2001. Câmara Municipal de
Florianópolis. Torna obrigatório o fornecimento por parte de Shopping
Centers e similares de cadeira de rodas para utilização de deficientes
fisicos, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e dá outras
providências";
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"LEI CMF 1\1° 597. de 11 de setembro de 2001. Determina a
obrigatoriedade do uso do símbolo internacional de acesso à pessoa
portadora de deficiências, e dá outras providências":
"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, 13 de Janeiro de 1993. Dispõe sobre a gratuidade no
transporte coletivo da municipalidade para deficientes fisicos".

No direito ao trabalho, ressalta-se a existência da "LEI N° 4.965, de 26 de
agosto de 1996. Regulamenta o art. 147, inciso v, alíneas "a" e "h" da Lei Orgânica do
Município que dispõe sobre a reserva de cargos e empregos públicos destinados a pessoas
portadoras de deficiência e dá outras providências".
O meio social das pessoas com deficiência é de extrema importância para a
sua integração, resgatando assim, os seus direitos de igualdade, educação. trabalho, saúde.
lazer, eliminação de barreiras arquitetõnicas, como também, devem ter garantido o direito
à prevenção.
No segundo capítulo será apresentada a questão da família.
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2- A FAMILIA E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Este capítulo tem como enfoque principal à questão da família, contempla de
forma sucinta a família antiga, a patriarcal, matrilinear, aristocrática, camponesa. proletária
e a burguesa, incluindo a brasileira, devido ao fato que a pesquisa foi realizada diretamente
com as famílias dos associados da ACIC, sendo de extrema importância um conhecimento
prévio sobre famílias.
Também serão apresentadas as novas configurações decorrentes da
contemporaneidade, os estágios do ciclo de vida familiar, tanto daquelas que possuem uma
pessoa com deficiência , como também, das que não possuem. possibilinindo o
entendimento de como se comportam com a presença de uma pessoa com deficiência , o
que significa o seu nascimento diante das expectativas da familia, as diferentes reações de
cada família, como por exemplo: superproteção, rejeição, distinção entre os filhos, entre
outros.
A integração e o desenvolvimento das pessoas com deficiência estão
condicionados ao contexto social em que estão inseridas, as efetivações dos direitos
garantidos em lei, a aceitação e apoio do grupo familiar, entre outros fatores.

2.1 Da família antiga à família burguesa

Para compreender a família atual, é preciso fazer um resgate ao longo da
história. Neste item será realizado um breve histórico da família a nível mundial. tendo
como enfoque principal o autor Reis (2001). sendo que no próximo item se abordará a
família no contexto brasileiro.
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No decorrer deste estudo, observa-se que apesar da burguesia ter pregado a
família patriarcal como um modelo a ser seguido, a mesma no decorrer da história
apresenta vários arranjos e organizações não existindo um padrão universal de família.
A família patriarcal citada anteriormente apresentava a seguinte denominação
segundo Prado (1985, p. 54), "[...1 Patriarcal é aquela estrutura familiar que não somente
identifica o indivíduo pela origem paterna (patrilinear), mas ainda dá ao homem o direito
prioritário sobre o filho e um poder sobre a pessoa de sua esposa".
Cabe também destacar como uma forma de melhor elucidar o assunto, o
conceito de família matrilinear, de acordo com Prado (1985. p. 54), " Denomina-se família
matrilinear aquela que identifica o indivíduo através de sua origem materna, somente
Na história as pessoas se agrupavam principalmente devido à luta pela
sobrevivência, os laços de sangue também aproximavam os indivíduos, mas não eram
essenciais.
Conforme Morgan (1970 apud CANEVACC1, 1985), aponta cinco formas
diferentes e sucessivas de família, com instituições matrimoniais diversas:
a) Família consangüínea — era composta pelo casamento de irmãos e irmãs,
carnais e colaterais;
b) Família punaluana — era formada pelo casamento de várias irmãs, carnais e
colaterais, com os maridos de cada uma das outras. ou pelo casamento de vários irmãos,
carnais e colaterais, com as esposas de cada um dos outros. Percebe-se neste tipo de
família um aumento das proibições de incesto;
c) Família sindiásmica ou de casal — era composta pelo casamento entre casais
individuais, não eram obrigados a morar exclusivamente na mesma casa, o tempo de
duração do casamento dependia da vontade de ambas as partes;
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d) Família patriarcal — era formada pelo casamento de um homem com
diversas mulheres, geralmente as mulheres ficavam isoladas e
e) Família monogâmica — era composta pelo casamento de casais individuais.
com obrigação de morar exclusivamente na mesma casa. Da família punaluana para a
família monogâmica reforça-se ainda mais o tabu do incesto.
Reis (2001), contempla a família historicamente através de quatro modelos: a
família aristocrática e a camponesa dos séculos XVI e XVII, a família proletária e a
burguesa do século XIX.

Complementando a evolução histórica da família, cabe levantar o enfoque da
família medieval apresentado por Aries (1981). Na família medieval as crianças ficavam
em casa até completarem de sete a nove anos de idade, quando eram colocadas na casa de
outras famílias, para fazerem o serviço pesado (tarefas domésticas), morando por um
período de sete a noves anos, eram colocadas em outras casas como aprendizes, não
importava a classe social, as famílias estranhas eram vistas como mestres. O serviço
doméstico era considerado uma forma comum de educação. visto que as crianças eram
mandadas para morar e iniciar suas vidas, aprendendo as maneiras de um cavaleiro ou um
ofício, ou para freqüentar uma escola e aprender as letras latinas. O conhecimento era
transferido de uma geração a outra pela convivência familiar das crianças na vida dos
adultos.
De acordo com o autor citado anteriormente, a partir do século XV, começa a
haver uma mudança na realidade e no sentimento da família, com o aumento da freqüência
escolar, deixando de ser freqüentada apenas pelos clérigos. Correspondendo a tfilla
aproximação da família e das crianças, não deixando mais os mesmos aos cuidados de
outras lámílias, os pais passam a vigiar os filhos mais de perto.
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As famílias aristocráticas e camponesas caracterizam o surgimento da familia
monogâmica patriarcal.
Conforme Reis (2001, p. 106), sobre a família aristocrática do século XVI e
XVII:

A aristocracia tinha sua ri q ueza assentada nos favores do monarca e n(
controle da terra — que era patrimônio a ser conservado e não investido.
Sua unidade de habitação era o castelo, que abrigava, além da família,
parentes, dependentes, criados e clientes. A linhagem era determinante
das relações de parentesco e sua preservação revestia-se de capital
importância: por isso, o casamento era antes de tudo um ato político, do
qual dependia a manutenção das propriedades familiares.

De acordo com o autor, as relações entre as pessoas da casa possuíam
hierarquia e eram estabelecidas, bem como, formadas pela tradição. A mulher era
responsável pela organização da vida social no castelo e o trabalho do homem dava-se na
guerra. Havia a desvalorização do trabalho e o cultivo do lazer. As mães eram responsáveis
pela criação dos filhos, os quais eram amamentados por amas de leite e deixados aos
cuidados de criados, devido a este fato a identificação das crianças era em torno da linha da
família, e não propriamente na figura dos pais, também eram enviadas para outras casas
nobres para concluir sua educação. A educação das crianças era voltada para a obediência
à hierarquia social e como forma de punição era utilizado o castigo fisico. Não havia muita
preocupação com a higiene.
Já no que diz respeito às casas das famílias aristocráticas, estas não possuíam
divisão por cômodos, o que não permitia nenhuma forma de privacidade, favorecendo o
exercício do sexo tanto para os adultos de ambos os sexos, quanto para as crianças,
também praticavam muito sexo entre si e com a criadagem, nesta época a necessidade
sexual das mulheres eram reconhecidas e as brincadeiras sexuais das crianças eram
estimuladas e aceitas.
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Ainda segundo Reis (2001, p. 107). "[...] a família aristocrata não atribuía valor
algum à privacidade, domesticidade, cuidados maternos ou relações íntimas entre pais e
filhos".
Um outro modelo de família citado por Reis (2001, p. 107), dos séculos XVI e
XVII, corresponde à família camponesa:

[...] Era à aldeia que todos estavam integrados por sólidos laços de
dependência. A aldeia regulava a vida cotidiana através dos costumes e
da tradição: os casamentos, assim como os enterros, davam origem a
rituais que envolviam a aldeia toda, ou pelos menos grande parte dela;
também o namoro era regido por um conjunto de procedimentos
coletivos, pelos quais se providenciava a formação de pares considerados
adequados. A família não era o espaço privado ou privilegiado e os laços
emocionais se estendiam para fora dela. As crianças aprendiam a
depender principalmente da comunidade e não dos pais: desde pequenos
participavam de toda rotina da vicia da aldeia. Já na infância aprendiam a
obedecer às normas sociais, inclusive, com bastante freqüência, às custas
de punições fisicas [...].

Pode-se verificar que, tanto na família aristocrática, quanto na camponesa, as
pessoas viviam em grupos, coabitando em um mesmo local a familia nuclear (pai, mãe,
filhos), parentes, entre outros. Os filhos não eram a preocupação central do casal, portanto
não havia privacidade e domesticidade, eram delegados aos cuidados de criados ou das
pessoas que moravam nas aldeias.
De acordo com o autor citado anteriormente, a educação dos filhos se dava de
forma integrada com a comunidade, porém a mãe era responsável pela criação. As mães
não davam muita atenção para os filhos, pois trabalhavam no campo, era comum o
enfaixamento dos bebês, para poderem trabalhar. Desta forma as crianças não ocupavam o
centro da vida conjugal, havia pouca preocupação com a sexualidade das crianças e com os
hábitos higiênicos. Várias pessoas dormiam no mesmo quarto. por conseqüência as
crianças se acostumavam com os atos sexuais. Devido à educação ocorrer de forma
integrada a comundade, as crianças se identificavam com os pais e com as pessoas da
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aldeia. Era comuna a criança ficar na casa de outra família com o objetivo de aprender. A
família camponesa não conhecia e desvalorizava a domesticidade e a privacidade.
Com o advento da industrialização, a família passa a se adaptar as normas
impostas pelo capitalismo, levando as famílias a assumirem novas características, como se
pode verificar na família proletária, enfatizada por Reis (2001, p. 108):

[...] Sua constituição deu-se no período inicial da industrialização (início
do século XIX) sob condições de extrema penúria social e econômica.
Em geral. todos os membros da família trabalhavam, em jornadas que
variavam de 14 a 17 horas. As crianças iam para a fábrica a partir de
aproximadamente dez anos de idade. As condições sanitárias em que
viviam os trabalhadores eram terríveis, favorecendo o alto índice de
mortalidade infantil. Neste contexto, uma forma de resistir à opressão
imposta pelo capitalismo foi a manutenção dos antigos laços
comunitários. O proletariado conservou vários dos costumes camponeses.
pois foi dentre estes que se deu o recrutamento da maioria dos novos
trabalhadores urbanos.

Ainda segundo Reis (2001) a família proletária pode ser dividida em três fases:
Na primeira fase os pais não possuíam muito tempo para o cuidado de seus
filhos, na maior parte das vezes eram criados por parentes, vizinhos, ou mesmo soltas pelas
ruas dos bairros, havia um apoio mútuo. Não havia coibição a masturbação e preocupação
com os hábitos higiênicos. Percebe-se que nesta fase os laços comunitários ainda são
mantidos no que refere-se ao cuidados das crianças.
O segundo estágio ocorreu na metade do século XIX, onde passou a haver
uma preocupação por parte de alguns filantropos burgueses com melhores condições de
vida para seus empregados, e o surgimento de setores mais qualificados da classe operária.
Esta melhora das condições de vida, possibilitou as mulheres ficar mais tempo em casa
com os filhos.
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O terceiro estágio aconteceu no século XX, foi marcado pela anulação dos
vínculos com a comunidade, devido à mudança da família operária para os subúrbios. Sem
o apoio da comunidade para cuidar das crianças, a mulher ficou isolada no lar e o homem
deu mais importância à domesticidade e a privacidade. Cabia a família a educação e o
futuro dos filhos. A família proletária passou a ser mais conservadora e aumentou a
autoridade do pai. Passado um século de surgimento da família proletária a mesma não se
diferenciava mais da família burguesa.
O último modelo de família ressaltado por Reis (2001, p. 109), consiste na
família burguesa, a qual surgiu na Europa em meados do século XVIII. E tendo seus
padrões constituídos no início do século XIX, novos padrões de relações familiares, os
quais correspondiam ao que precisava a nova classe dominante, vejamos:
[...] Eles se caracterizavam antes de tudo pelo fechamento da família em
si mesma. Esse isolamento marcou uma clara separação entre a residência
e o local de trabalho, ou seja. entre a vida pública e a privada. Para o
burguês, o trabalho era o campo no qual as relações deveriam ser regidas
pela frieza e pelo calculismo, qualidades imprescindíveis para se vencer
no mundo dos negócios. Sendo o mundo dos negócios o império da
razão, o lar passou a ser o espaço exclusivo da vida emocional, no qual a
mulher passaria sua vida em reclusão. Outras separações se fizeram; a
mais notável foi a rigorosa divisão de papéis sexuais. O marido passou a
ser o provedor material da casa e a autoridade dominante, considerada
racional e capaz de resolver quaisquer situações [...].

Cabe ressaltar, segundo o autor, que a mulher passou a depender do homem
financeiramente, ficando à disposição do marido, pois a família isolou-se e a mulher
permaneceu sem o apoio da comunidade. Sua função passou a ser a educação dos filhos,
bem como, servir e obedecer ao marido, dando-lhe condições para lutar no mundo dos
negócios. A educação era responsabilidade da mãe, a qual seria culpada por qualquer
doença ou falha na educação dos filhos. Com o contato direto das mães com os filhos, foi
eliminado o hábito de enfaixamento dos bebês e a amamentação foi valorizada,
propiciando o envolvimento emocional e o cuidado com a higiene.
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Valendo ainda ratificar, a colocação de Reis (2001), referente à sexualidade, a
família burguesa adotou novos padrões, a atividade sexual das mulheres passou a ser
voltada apenas para a procriação, foi proibida a sexualidade fora do casamento e reservas
ao prazer sexual foram impostos, o homem passou a buscar o prazer sexual fora do
casamento. Também passou a haver repressão a sexualidade infantil, os médicos do século
XIX defendiam que a masturbação causava diversas doenças. Diferentemente da criança
aristocrática, camponesa ou operária, a criança burguesa tinha como identificação apenas
as figuras parentais, mas precisamente o progenitor do mesmo sexo, devido à severa
divisão de papéis sexuais naquela época. A família burguesa tem corno característica o
isolamento, a valorização das relações emocionais internas, a domesticidade
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privacidade, de acordo com os interesses das classes dominantes.
Percebe-se então que a mudança da família operária para os subúrbios,
ocasionou as mulheres à incumbência de cuidar e educar os filhos, pois não podiam mais
contar com os parentes e vizinhos. E na tarefa de servir o marido o possibilitando de
trabalhar para garantir o sustento da família, devido a esta situação a mulher passou a
depender do marido.
Áries (1981, p. 271), faz urna ponte entre a família burguesa e a família atual,
como pode-se verificar através da seguinte citação:

1.1 A partir do século XVIII , e até nossos dias, o sentimento da família
modificou-se muito pouco. Ele permaneceu o mesmo que observamos
nas burguesias rurais ou urbanas do século XVIII. Por outro lado, ele se
estendeu cada vez mais a outras camadas sociais [...I. A vida familiar
estendeu-se a quase toda a sociedade, a tal ponto que as pessoas se
esqueceram de sua origem aristocrática e burguesa.

Verifica-se urna tendência de padronização das famílias. Este tipo de família
que passou a colonizar o Brasil, corno se pode observar no próximo item.
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2.2 Família brasileira: da colonização ao ideário burguês

As modificações nas formas de organização familiar no Brasil Contemporâneo
estão diretamente condicionadas aos períodos históricos pelos quais passa o país.
A história da família brasileira está ligada a construção histórica do conceito
familiar a partir da "colonização" do país, salientando os povos indígenas, com sua cultura.
forma de convivência e organização familiar, como os verdadeiros habitantes, portanto,
também deixaram sua marca na história brasileira.
O início da colonização ocorre no século XVI e XVII. os colonizadores
europeus passaram a impor aos índios a forma "correta" de como se relacionar.
aniquilando a cultura indígena, pois os consideravam como ameaças, frente aos interesses
exploratórios no país.
Devido ao fato dos colonizadores encontrarem problemas na escravidão dos
índios, pois fugiam porque conheciam as terras, optaram por escravizar os povos africanos,
os quais possuíam uma estrutura física mais resistente e pelo desconhecimento do território
brasileiro, conseqüentemente das formas de subsistência.
Ncder (2000), fala da composição demográfica brasileira como uma
multiplicidade étnico-cultural. Pois segundo Prado (1985) foi formada por imigrantes
europeus brancos, índios e negros libertos, provenientes da Europa os portugueses,
holandeses e a partir do século XIX os italianos, alemães e orientais.
Segundo Prado (1985), a família brasileira foi formada pela vinda da família
burguesa de Portugal e outros países da Europa. em quantidade pouco significativa, com
suas normas jurídicas, costumes e tradições relativos à sua vida familiar. As famílias
indígenas conservaram suas próprias tradições, porém os missionários tentavam modificar
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para hábitos cristãos. Já a população africana, utilizada como escravos, foram proibidos de
manter suas tradições, os donos das escravas é que decidiam o destino de seus filhos,
preferiam comprar o escravo adulto, sendo comum o abandono de crianças.
O Brasil começou a ser formado pela família colonial patriarcal, na qual de
acordo com Freire (1975), se caracterizava por ser extensa, envolvendo escravos, filhos
bastardos, parentes, afilhados e agregados. Tinha padrões rígidos e hierárquicos, os
casamentos eram feitos por acordos e alianças, entre famílias ou parentes, sendo controlada
a sexualidade da mulher. Eram caracterizadas por um grande número de filhos, estes
quando se casavam moravam perto dos pais, onde trabalhavam, pois mais tarde herdavam
a terra ou os negócios, portanto, apresentava pequena mobilidade geográfica. A mulher
devia ser submissa ao marido, ela que cuidava das despesas da casa. Ao homem cabia a
garantia da subsistência e da propriedade, sendo dispensado dos serviços domésticos.
Corrêa (1994, p.15) aponta a ocorrência de um Outro tipo de família no Brasil,
devido à industrialização, a família conjugal moderna, como pode-se verificar:
[...1 a -família patriarcal - [...] se instala nas regiões onde foram
implantadas as grandes unidades agrárias de produção - engenhos de
açúcar, fazendas de criação ou de plantação de café -, mantém-se através
da incorporação de novos membros, de preferência parentes. legítimos ou
ilegítimos, a extensos "clãs" que asseguram a indivisibilidade de seu
poder, e sua transformação dá-se por decadência, com o advento da
industrialização e a ruína das grandes propriedades rurais, sendo então
substituída pela -família conjugal moderna". típico produto da
urbanização, reduzida ao casal e seus filhos, a finalidade do casamento
não é mais principalmente a manutenção de uma propriedade comum ou
dos interesses políticos de um grupo, mas sim a satisfação de impulsos
sexuais e afetivos que na família patriarcal eram satisfeitos fora de seu
círculo imediato.

Gilberto Freyre em seu livro Casa Grande Senzala defende a família nos
moldes do engenho ou da fazenda, defende somente o modelo de família patriarcal, apesar
de vários estudos comprovarem a existência de vários modelos de organização familiar no
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Brasil colonial, sendo criticado por vários autores, que defendem uma sociedade fundada
nas diferenças, entre eles Corrêa (1994, p. 27):
[...] A "família patriarcal" pode ter existido, e seu papel ter sido
extremamente importante, apenas não existiu sozinha, nem
comandou do alto da varanda da casa grande o processo total de
formação da sociedade brasileira. [...] O conceito de "família
patriarcal". como tem sido utilizado até agora, achata as diferenças,
comprimindo-as até caberem todas num mesmo molde que é então
utilizado como ponto central de referência quando se fala de
família no Brasil.

De acordo com Costa (1999. p. 83), até o século XIX, -a casa brasileira era uni
misto de unidade de produção e consumo", quase todos os objetos de uso pessoal eram
fabricados em casa, a mulher organizava toda esta produção, supervisionando o trabalho
escravo. Moravam muitas pessoas em uma casa, havia casas que moravam
aproximadamente 15 pessoas, as casas grandes ou residências urbanas eram constituídas
com até 12 quartos, era um período marcado pela falta de intimidade ou privacidade
familiar. Passa a ser valorizado tanto pelos pais quanto pelos filhos um convívio particular,
sem a presença de outras pessoas que moravam juntos nas casas e um interesse pelo seu
desenvolvimento. O sentimento de intimidade familiar, que até este momento não existia.
passou a ser estimulado pelos médicos no séc XIX. Os pais nesta época decidiam com
quem os filhos iriam se casar, a profissão, o grau de instrução, e os mesmos obedeciam.
consideravam que era direito dele decidir, pois o mesmo sustentava a família. Os pais
isolavam as filhas em casa para não se envolverem afetivamente com homens de uma
posição social inferior.
De acordo com o autor, os escravos prestavam todos os tipos de serviços, eles
faziam a casa funcionar.
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Segundo Neder (2000), a vida familiar dos escravos era vista com preconceito,
eram vistos como selvagem, pois não havia o reconhecimento de sua condição humana,
mas pré-humana, considerava-se que moravam em senzalas na promiscuidade sexual.
como bestas, animais.
Também se pode verificar segundo a autora que o autoritarismo da época
causou a separação de casais escravos, pais e filhos, parentes, amigos, provocando crises
de identidade nestas famílias.
Cabe ressaltar conforme Neder (2000, p. 40), em se tratando das culturas
africanas e das classes populares:
[...] as famílias das classes populares no Brasil são consideradas
biologicamente inferiores, e as culturas africanas são tratadas como
-primitivas", formando a opinião corrente que enfatiza a promiscuidade
sexual e a irregularidade da estrutura familiar nas classes populares [...I.

Encontra-se até hoje, resíduos de preconceito e inferiorização das classes
populares e da cultura negra na sociedade.
Segundo Costa (1999), nas primeiras décadas do século XIX, as mulheres se
retiravam do ambiente em que o marido estivesse recebendo uma visita, e não tinham
contato com os hóspedes, ficavam isoladas. Não havia amor entre os casais, pois os
casamentos eram feitos por interesses financeiros, as mulheres eram vistas como seres
inferiores, pois se ocupavam apenas do serviço doméstico, ficando ao encargo do homem o
sustento da família, dependiam economicamente do marido.
Ainda segundo o autor, a família colonial não costumava participar de festas
públicas, somente em confraternizações da igreja. Posteriormente, as festas privadas
começaram a ser valorizadas pelos burgueses, devido ao dinamismo econômico, como um
espaço de formação de alianças políticas, conspirações econômicas através de sabotagens
fiscais, entre outros.
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O autor destaca também, que no século XIX, a figura do médico com hábitos
higienistas passaram a ser valorizados, segundo eles era necessária a mudança da estrutura
da casa, a qual era escura e mal ventilada, causando várias doenças. Os médicos defendiam
que os escravos eram disseminadores de doenças, esta definição coincidiu com a extinção
do tráfico negreiro, vindo de encontro com o movimento econômico da época, os
aristocratas portugueses e burgueses passaram a admitir somente serviçais brancos. Seria
mais lucrativo se ao invés de gastar dinheiro com o pagamento de escravos, fosse investido
na educação e saúde dos filhos, os quais passariam a trazer um retorno financeiro devido a
sua formação profissional.
Segundo Costa (1999), devido à urbanização, a penetração do capitalismo
industrial europeu no Brasil, a mulher colonial passa a ser solicitada em pequenos e
grandes negócios, as mulheres de classes elevadas deveriam saber recepcionar as visitas do
marido, estando presente na mesa e nos acordos.
De acordo com Neder (2000). no período da Proclamação da República ( 1889),
cabia a mulher o suporte na educação dos filhos, simultaneamente com a escola, e ao
homem possibilitando o seu trabalho fora de casa. Uma outra colocação feita pela autora
aponta que com a urbanização e a inserção do país no mercado mundial, os setores
populares foram excluídos pelas jogadas políticas, aos ex-escravos foi proibida a
propriedade da terra, pois eram considerados sem inteligência e aptidão, sem a tutela do
senhor. O interesse agora estava voltado para a industrialização por parte das elites
políticas republicanas, e com o rompimento do passado colonial escravocrata e imperial.
Enquanto os militares iam se distanciando e as oligarquias adquirindo o controle do
Estado, passava a não haver nenhuma inquietação com políticas voltadas para a educação
e a família, considerava-se que o determinismo biológico de inferiorização dos negros
incluía a descrença do efeito de uma política social voltada para esta população.
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Conforme o autor citado anteriormente, no período compreendido pelo Estado
Novo, começa a haver políticas públicas por parte do Estado para a família e a educação.
Passou a ser vinculada a idéia de "família saudável", "regular" e no branqueamento da
sociedade, pautadas pela eugenia, tendo a igreja como aliada e prestando apoio teórico e
prático para a implementação das políticas neste campo.
Com a urbanização e o capitalismo, verifica-se o aumento das desigualdades
sociais.
Segundo Costa (1999), as "normas higiênicas" contribuíram para a intimidade
da família, devido à limpeza e construção da casa, o número de pessoas habitando uma
mesma residência diminuiu, reduzindo - se a pais e filhos, os pais passaram a se preocupar
mais com o comportamento dos filhos, os familiares passaram a se preocupar uns com os
outros em geral.
As instituições religiosas (Igreja Católica Apostólica Romana) controlam a
vida familiar até os dias atuais, no que se refere ao comportamento tanto no plano social
quanto no individual, conforme Prado (1985, p. 67-69).
Tanto no plano social como no individual, tudo o que toca à vida
orgânica da família conta com o apoio e é controlado pela religião. [...I
Sacraliza as principais manifestações da vida familiar, como o
nascimento, o casamento, a morte, e condena [...1 a interrupção da
gravidez, o divórcio, o exercício da sexualidade livre etc. Toda infração
às normas é sancionada [...j.

No decorrer da história, as famílias vêm sofrendo transformações,
concomitantemente diferentes formas, provenientes da economia e da cultura. O próximo
item abrange estas mudanças nas famílias advindas da modernidade.
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2.3 A família na contemporaneidade: novas configurações

Um dos fatores que provocaram mudanças na dinâmica familiar foi a
Revolução Industrial.
Segundo Reis (2001), as mulheres entram no mercado de trabalho com o
advento da Revolução Industrial, devido às dificuldades econômicas da época, passando a
complementar a renda do marido, porém continuam com a função de educar e cuidar dos
filhos. Um outro motivo que leva as mulheres para o mercado de trabalho, consiste em
combater o vazio e a depressão causados pelo crescimento dos filhos, pois passam a ficar
sem nenhuma ocupação.
Uma das dificuldades colocadas pelo autor consiste na dupla jornada de
trabalho da mulher, pois além de trabalhar fora continua com a obrigação de realizar
sozinha o trabalho doméstico e cuidar dos filhos, principalmente quando não tem
condições financeiras de pagar uma empregada doméstica. As mulheres também estão
ingressando nas universidades e lutando por direitos iguais aos dos homens.
Um outro fator da vida contemporânea consiste na presença da televisão na
maior parte das residências, causando um rompimento das distâncias culturais, com riscos
de padronização dos costumes e valores.
De acordo com Reis (2001), ainda prevalece com alcumas alterações, o modelo
de família nuclear burguesa. A associação de amor e autoridade, rígida divisão de papéis e
repressão à sexualidade estão vigentes na contemporaneidade.
Cabe ressaltar que o fato da entrada da mulher no mercado de trabalho. como
urna forma de complementar a renda do marido, constitui uma grande dificuldade para as
mulheres, pois além de trabalhar e estudar compete a elas cuidar dos filhos e dos afazeres
domésticos em casa.
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A exposição sobre as novas configurações de familia terá como referência
Mioto (1997).
Primeiramente considera-se importante apresentar a definição de família,
apresentada por N./loto (1997, p.120):

[...] a família pode ser definida como um núcleo de pessoas que convivem
em determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e
que se acham tinidas (ou não) por laços consangüíneos. Ele tem como
tarefa primordial o cuidado e a proteção de seus membros, e se encontra
dialeticamente articulado com a estrutura social na qual está inserido.

Segundo a autora, as mudanças na família brasileira são advindas da
modernização da sociedade na segunda metade do século XX. A autora tem como base a
Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), relativa às dinh liltimas décadas
realizada por Goldani (1994 apud MIOTO. 1997). características populacionais das
famílias nos anos 90:
a) Número reduzido de filhos, apresentando uma média de 2,5 filhos, enquanto
nos anos 60, era de 6,3. indicando uma elevada queda da taxa de fecundidade das
mu I heres;
b) Concentração da vida reprodutiva das mulheres nas idades mais jovens, até
trinta anos, tendo como ocorrência um menor tempo das mulheres em função da
reprodução, deixando mais tempo para outras funções, como por exemplo, o trabalho e a
relação conjugal;
c) Aumento de gravidez entre adolescentes (idade considerada precoce);
d) Aumento da co-habitação e da união consensual, aumento do número de
casamentos civis e diminuição do número de casamentos religiosos;
e) Preponderância das famílias nucleares, composta por pai. mãe e filhos;
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f) Aumento significativo das famílias monoparentais, com predominância das
mulheres como chefes da casa, em 1981 foi registrada uma porcentagem de 14,6% de
famílias monoparentais, já em 1989 registrou-se 16,8%;
g) Aumento das famílias recompostas, conseqüência do aumento das separações
e dos divórcios nos últimos anos;
h) População proporcionalmente mais velha, devido ao aumento da expectativa
de vida da população (a média de idade da população brasileira em 1950 era de 18,8 anos e
apenas 4,2% tinham mais de sessenta anos, em 1991 a idade média ficou em 24,8 anos, e a
população acima de sessenta anos passou a ser de 7,8%) e
i) Aumento de pessoas que vivem sozinhas.
Conforme a autora citada anteriormente, as causas das mudanças foram:
a) Adiantamento técnico-cientifico, possibilitando o uso de anticoncepcionais e
modernização dos meios de comunicação em massa;
h) Afrouxamento das normas de hábitos e costumes antigos, incluindo a
sexualidade e a posição da mulher na sociedade (grande contingente de mulheres e
crianças no mercado de trabalho) e
c) O desenvolvimento econômico do Estado brasileiro teve como resultados, o
aumento do empobrecimento das famílias na década de 80 e aumento da migração do
campo para a cidade. Verifica-se uma deterioração das condições de vida da população,
devido à ineficiência da prestação de serviço pelo setor público.
Segundo a autora, a liberalização dos costumes e do controle sexual dos jovens
e das mulheres, permitiu a dissolução do casamento, este fato tem como conseqüência uma
fragilização dos vínculos familiares, deixando a família mais exposta as mudanças do
contexto social, verifica-se a diminuição da família com um número menor de filhos,
separações e divórcios, formando famílias nucleares, aumento de pessoas sozinhas,

aumento de famílias monoparentais, principalmente com mulheres chefes de famílias.
Atualmente são verificados diversos arranjos familiares na sociedade brasileira. São
marcadas pelas especificidades históricas e culturais e pelas diferenças sociais.
A qualidade de vida das famílias, principalmente as camadas populacionais
com baixa renda, depende do contexto social que estão inseridos. das políticas econômicas
do governo. Como podemos verificar de acordo com Mioto (1997, p. 121), "[A em vez de
tal política assegurar condições mínimas (renda, emprego, segurança, serviços públicos de
qualidade) de sustentação das famílias, ela vem desencadeando situações (migrações,
desemprego, ausência de serviços públicos) que são fontes geradoras de estresse familiar-.
Segundo Mioto (2000,p.217),

"a família inspira cuidados em vista das grandes transformações por que
passa a sociedade atuall...], estudos recentes têm mostrado que houve
transformações profundas na sociedade contemporânea relacionadas à
ordem econômica, à organização do trabalho e ao fortalecimento da
lógica individualista [...] perda gradativa da eficiência do setor público na
prestação de serviços[..]".

De acordo com a autora, as famílias estão com um número de pessoas menor e
aumentou as variedades de arranjos familiares (monoparentais), ocorrendo um processo de
fragilização dos vínculos familiares, tornando as famílias mais vulneráveis.
Frente a estas questões, o trabalho dos assistentes sociais conforme Mioto
(2000, p.221), primeiramente devem estar voltados para a proposição, articulação e
avaliação das políticas sociais, com o objetivo de possibilitar a sustentabilidade às famílias.
Envolvendo "a proposta de políticas sociais, não apenas compensatórias, para possibilitar a
convivência familiar em patamares condizentes com as expectativas que a sociedade tem
em relação às famílias". Esta proposta tem o objetivo de evitar que o tratamento seja
fragmentado, "que tradicionalmente têm sido dispensado às famílias e que não as tem
atendido de maneira eqüitativa". Sendo ainda necessário a realização de estudos sobre os
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impactos que as políticas sociais tem na vida das famílias, para que sejam formuladas
novas proposições.
Posteriormente, no trabalho dos assistentes sociais voltado para as famílias, é
essencial para a sustentabilidade das famílias, a organização e a articulação de serviços,
visando estabelecer novas pautas de relacionamento entre famílias e serviços. E por Último.
o trabalho ser voltado para a construção, reconstrução e preservação de autonomia por
parte das famílias.
Finalizando, ainda segundo Mioto (2000, p.222),

o objetivo principal é identificar as fontes de dificuldades familiares, as
possibilidades de mudanças e todos os recursos [...] que contribuam para
que as famílias consigam articular respostas compatíveis com uma
melhor qualidade de vida. [...] o desenvolvimento da capacidade de
discernir as mudanças possíveis de serem, realizadas no âmbito dos
grupos familiares e de suas redes, daquelas que exigem o engajamento
deles em processos sociais mais amplos para que ocorram transformações
de ordem estrutural.

O próximo item contempla o estresse do contexto social, econômico e político
ao qual as famílias vivem, o estresse decorrente do processo de desenvolvimento familiar.

2.4 Os ciclos de vida da família e a pessoa com deficiência

As autoras Carter e Mecgoldrick (1995), trabalham com a idéia que o estresse
familiar é maior nos pontos de transição de um estágio para outro no processo
desenvolvimental familiar. Além do estresse do contexto social, econômico e político ao
qual as famílias vivem.
Conforme Carter e Mecgoldrick (1995, p. 11), consideram o fluxo de ansiedade
em urna família como sendo tanto -vertical" quanto -horizontal-, isto é, o estresse
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"herdado" de gerações anteriores e o estresse decorrente do avanço no ciclo de vida
familiar.
[...] O fluxo vertical em um sistema inclui padrões de relacionamento e
funcionamento que são transmitidos para as gerações seguintes de uma
família principalmente através do mecanismo de triangulação emocional
[...). Ele inclui todas as atitudes, tabus, expectativas, rótulos e questões
opressivas com os quais nós crescemos".[...] O fluxo horizontal no
sistema inclui a ansiedade produzida pelos estresses na familia conforme
ela avança no tempo, lidando com as mudanças e transições do ciclo de
vida familiar. Isso inclui tanto os estresses desenvolvimentais prediziveis
quanto os eventos itnprediziveis, "os golpes de um destino ultrajante - que
podem romper o processo de ciclo de vida (uma morte prematura, o
nascimento de uma criança deficiente, uma enfermidade crônica, uma
guerra, etc.).

Em relação aos dados colocados no fluxo vertical as pessoas podem decidir o
que fazer, já no caso do fluxo horizontal um destes acontecimentos à família parecerá
extremamente distiincional.
Carter e Mecgoldrick (1995) apresentam seis etapas pelas quais uma
determinada configuração familiar se estabelece e se modifica, isto é, estágios de ciclo de
vida:
a) Lançamento do jovem adulto solteiro

Na vida do jovem adulto este é o período de instituir objetivos de vida
pessoais, antes de se casar e formar um novo subsistema familiar, quanto mais se
diferenciarem do programa emocional da família de origem, menos estressores verticais os
acompanharão no ciclo de vida de sua nova família.
Um dos problemas desta fase consiste na necessidade de modificação para um
relacionamento menos hierárquico, os problemas que podem advir são a dependência de
seus filhos, ou permanecerem dependentes ou se rebelarem e se afastarem.

b) A união das famílias no casamento: o casal
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As distâncias físicas, parceiros de culturas diferentes e a transformação do
papel feminino, estão aumentando a carga dos casais, na definição de seu próprio
relacionamento, em relação ao que ocorria nas estruturas familiares tradicionais. Segundo
Carter e Mecgoldrick (1995, p.18) " [...iria nossa cultura atual os casais estão menos
amarrados por tradições familiares e mais livres do que nunca para desenvolverem
relacionamentos homem-mulher diferentes daqueles que experenciaram em suas famílias
de origem[...]".
Atualmente está diminuindo o número de casamentos, ou ocorrendo mais
tardiamente, as mulheres estão escolhendo não ter filhos, ou resolvem ter mais tarde,
devido à idéia do baixo status do papel de esposa, não ser remunerado e muito trabalho
(afazeres domésticos).

c) Tornando-se pais: famílias com filhos pequenos

Nesta fase as dificuldades ocorrem em relação ao cuidado dos filhos e nas
tarefas domésticas, pois os pais trabalham em período integral, existe a dificuldade
financeira para o pagamento do cuidado dos filhos, os quais podem ser negligenciados ou
abusados sexualmente, devido à acomodação inadequada, a mulher pode deixar o seu
trabalho ou trabalhar meio período. Nesta fase ocorre o maior número de divórcios.

d) A transformação do sistema familiar na adolescência

Nesta fase os conflitos acontecem entre pais e filhos, conflitos de gerações,
decorrentes dos novos valores e ideais que os filhos trazem para casa, os pais podem estar

56

terão filhos, aumentou o número de divórcios, morte de um membro antes da terceira
idade, as famílias que tem um membro doente, alcoolista ou deficiente, entre outros.
Nos reportando para o ciclo da família com a presença de uma pessoa com
deficiência , o autor nos apresenta que a família parecerá extremamente disfuncional. a
família não terá um ciclo de vida normal, alterando o padrão do ciclo de vida. O autor
coloca como estresses desenvolvimentais "impredizíveis", o nascimento de uma criança
deficiente e que pode romper o processo de ciclo de vida.
Verifica-se então que a família não apresentará um ciclo de vida considerado
"normal", se houver a presença de unia pessoa com deficiência .
No que se refere à pessoa com deficiência e a família, a primeira referência do
indivíduo é a família, a socialização do indivíduo é feita pela família, a qual repassa
valores culturais estabelecidos no contexto social.
Em relação à família das pessoas com deficiência visual ou não, segundo Ribas
(1983, p. 50):
[...] Todos os valores culturais, estabelecidos pela forma de organização
social (econômica, política etc.), passam pelo indivíduo, através da
unidade familiar. A formação da personalidade é, sem dúvida alguma,
influenciada pela família que detém e faz circular em seu interior o
reflexo do social maior e mais abrangente de toda organização. Nesta
medida, a educação dispenclida na criação de um filho, seja ele deficiente
ou não-deficiente, vai ter necessariamente que passar pelos valores
culturais que envolvem todos os habitantes desta formação sociocultural.
1...1 Todas as pessoas são aquilo que a sua história, sua condição social e
seu eu permitem[...].

A capacidade de cuidado e proteção dos grupos familiares estão relacionados
com a qualidade de vida que eles têm no contexto social em que encontram-se inseridos.
Sabendo do diagnóstico de uma deficiência em um membro, a familia pode
reagir de diferentes formas, isto acontece devido às características do ser humano e das
influências do meio sócio-cultural em que vive.
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fechados para novos valores e sentirem-se ameaçados por eles. pois estão com a visão de
uma geração anterior a de seus filhos.

e) Famílias no meio da vida: lançando os filhos e seguindo em frente

Nesta fase os pais apresentam sentimento de vazio, perda. depressão, pois até
uma geração anterior ficavam ocupados com a criação dos filhos durante toda a vida, e
atualmente devido ao baixo índice de natalidade e maior expectativa de vida das pessoas.
os filhos saem de casa quase vinte anos antes dos pais se aposentarem. tendo os pais que
encontrar outras atividades para se ocupar, a dificuldade maior é encontrada nas mulheres
que passaram a vida toda cuidando dos filhos e agora se consideram desqualificadas para
ingressar no mundo do trabalho.

f) A família no estágio tardio da vida

A dificuldade nesta fase consiste na aposentadoria, pois a pessoa de sente
vazia, sem utilidade produtiva, outra dificuldade encontra-se na dependência financeira.
pois passam a não administrar os bens sozinhos, e na perda de um cônjuge, depois de ficar
muitos anos como casal, tendo que se reorganizar para viverem sozinhos, contudo a
condição de avós pode possibilitar uma nova razão de viver, mas agora sem toda a
responsabilidade de ser pai.
O autor aponta vários casos em que as famílias não estão passando por fases
"normais" em momentos normais, alguns dos exemplos citados são: as pessoas vivem
juntas sem se casarem. há um aumento no número de homossexuais, muitas mulheres não

De acordo com

o autor, urna grande maioria de famílias não está preparada

para receber uma pessoa com deficiência pois estão influenciadas pela cultura que
receberam. Um casal na maior parte das vezes não pensa na idéia do filho nascer com
algum tipo de deficiência. Ou que um membro da família adquira uma deficiência através
de um acidente. As pessoas pensam em deficiente como uma pessoa que vai necessitar de
cuidados e necessitará economicamente da família, porém a reabilitação pode possibilitar
ao indivíduo dependendo da gravidade do caso urna vida independente.
Uma colocação interessante feita pela autora Sprovieri (1997, p.105), consiste
na possibilidade da família se colocar em uma posição inferior da que estava antes da
presença de uma pessoa com deficiência .A autora expõe a idéia que "o nascimento de
urna criança pode ser visto por seus familiares como evento agradável, mas também pode
ser vivido como uma experiência emocional estressante. Quando a criança apresenta uma
deficiência ao nascer, a família envolve-se num sentimento de perda".
Este sentimento de perda decorre conforme a autora Sprovieri (1997, p. 105),
das "ambições familiares com fantasias de poder, saúde, força, beleza e inteligência - que a
família espera do nascimento de um filho, o aparecimento de um filho deficiente
desmorona com esta expectativa da família, a relação afetiva se torna diferente da
tradicional, provocando alterações no ambiente familiar. As famílias apresentam
dificuldades de se relacionar e aceitar esta pessoa em seu meio.
Cabe ressaltar segundo Sprovieri (1997, p. 105) que, "as famílias com pessoas
incapacitadas tendem a experimentar um sentimento de ser

difèrente de outras famílias, de

estar alienadas de um universo de experiências normais. Essas famílias experimentam uma
redução global nos contatos sociais".
Percebe-se então, que as famílias encontram dificuldades para lidar com a
presença de uma pessoa com deficiência , decorrentes do contexto social em que a família
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está inserida, no que se refere à falta de políticas públicas voltadas para esta população,
como educação, oportunidades de trabalho e a concepção cultural negativa em torno das
pessoas com deficiência , como pessoas dependentes.
O autor Prado (1983), coloca algumas reações da família diante de unia pessoa
com deficiência , como a superproteção, rejeição, distinção entre os filhos e a simulação.
O autor também apresenta a questão da deficiência na fase da adolescência e
enfatiza a sexualidade.
Sprovieri (1997) apresenta uma definição de família superprotetora, onde a
família interfere na aquisição de conhecimentos e aprendizagem. não deixando a criança
fazer e aprender várias coisas.
A característica da superproteção consiste em realizar todos os desejos da
pessoa para evitar que a mesma fique frustrada.
Podemos visualizar esta situação através do caso colocado pelo autor Prado
(1983), que conta o caso de urna criança com deficiência visual na qual os pais não deixam
ela fazer nada, desta maneira não permitem que a criança tenha potencialidades, a família
usa a expressão "coitadinho", querendo dizer que a criança está sofrendo, porém devido à
deficiência ser de nascença a criança só vai ter noção mais tarde de que é diferente das
outras pessoas, e a família erroneamente já começa a falar de um sofrimento do qual ela
não padece.
O autor destaca que nos casos de rejeição os familiares se isolam
emocionalmente do indivíduo, fornecem cuidados ou o censuram.
Se o indivíduo for aceito e amado no grupo familiar, Sprovieri (1997, p.I 06)
coloca que "[...I serão maiores as suas oportunidades de desenvolvimento. suas
possibilidades de aprender, de descobrir, de integrar [...I".
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Segundo Prado (1983), uma criança sendo ela deficiente ou não corre o risco
de não conseguir passar por todas as experiências cotidianas que todas passam, o que vai
determinar é a união dos fatores biológicos e culturais. O meio faz a diferença, a sua
evolução vai depender do estímulo que ela recebe pela família. Se a família tem toda uma
ideologia negativa sobre a palavra deficiente, e que precisa ser tratada também pela
sociedade como "anormal", a criança irá demorar mais para aprender, ocorrendo uni
aumento de sua deficiência.
O autor também destaca um outro erro que a família pode cometer, referindose a valorização mais de um irmão, do que de outro, isto é, no caso de haver um irmão
portador de deficiência e outro não, este fato poderá ocasionar uma rejeição entre eles.
Seria um erro dar mais valor ao filho que não possui deficiência, porém a família poderá
ter mais cuidados com a pessoa com deficiência . O inverso também é prejudicial quando o
filho deficiente é mais valorizado, o filho não deficiente poderá achar que o outro é o
centro das atenções, ou quando o filho não deficiente fizer as coisas corretas e os pais
falarem que não está fazendo mais do que sua obrigação, não dando valor a sua ação.
Com base no autor. uma outra idéia inculcada na cabeça das pessoas, refere-se
ao fato de pensar que a adolescência é uma fase crítica na vida das pessoas com deficiência
, sendo esta uma fase difícil para qualquer pessoa. Na adolescência, o jovem entra em uma
fase pré-adulta, onde aprenderá a interagir com o mundo, terá que estudar mais, ter mais
responsabilidades e começará a exprimir sua sexualidade.
Destaca Prado (1983), na adolescência os valores da sociedade começarão a
aparecer, e ele se perceberá como uma pessoa diferente, o mesmo poderá se revoltar ou se
resignar.
Em relação à sexualidade das pessoas com deficiência o autor Prado (1983,
p.74), defende a opinião de que "ainda hoje muitas famílias ignoram ou censuram a
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expressão da sexualidade dos seus deficientes. Chegam mesmo a desconhecer ou não
admitir que as pessoas deficientes tenham a mesma energia sexual das outras pessoas
[...1".
Valendo ainda ratificar segundo o autor, tanto as pessoas com deficiência ou
não, possuem energia sexual, sendo que as famílias preferem não opinar ou ignorar um
posicionamento em relação a esta questão. Na maior parte das vezes não fala nada, ou
tentam proibir qualquer manifestação sexual e, ainda, quando recebem orientação sexual, a
mesma é abordada com os mesmos preconceitos e tabus que a questão é tratada em
qualquer fam ilia.
Existem tanto os deficientes congênitos quanto os adquiridos, quando a pessoa
adquire unia deficiência na fase adulta acredita não ter mais função nenhuma, que a vida
não tem mais nenhum significado, devido ao fato de já pensarem desta maneira antes do
acidente, entram em uma fase de autonegação. Defende o autor que quando a pessoa nasce
com a deficiência ou ocorre quando muito pequeno, seja mais fácil ou menos estranha, em
relação à pessoa que adquiriu com urna idade maior.
Em uma sociedade tão competitiva em que vivemos, onde o mais preparado em
termos de conhecimento, de preparação para o mercado de trabalho ganham, o processo de
reabilitação, segundo Sprovieri (1997), torna-se condição indispensável para o processo de
integração das pessoas com deficiência , permitindo o usufruto de direitos, e os
possibilitando a participação na sociedade. A ACIC enquanto instituição trabalha nesta
linha, serão apresentadas maiores informações sobre a ACIC no próximo capítulo deste
trabalho.
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3- A FAMILIA 1)A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E A ASSOCIAÇÂO
CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO (ACIC)

Este último capítulo abrange primeiramente o histórico da instituição.
Posteriormente apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para realização da
pesquisa.
E por último, a análise da pesquisa que tem como objetivo principal
verificar se a ACIC atende às expectativas da família e quais as sugestões da mesma, bem
como identificar elementos que podem contribuir para um melhor atendimento que tenha
uma maior participação da família e os beneficios aos associados decorrentes do trabalho
desenvolvido pela instituição.

3.1 Histórico da Instituição e o Serviço Sociall

A idéia de criar uma Associação de pessoas com deficiência visual em
Florianópolis, surgiu ainda no inicio dos anos 70. quando também, recém se iniciava em
Santa Catarina o processo de Integração, de crianças com deficiência visual no ensino
regular.
A matricula da primeira criança com deficiência visual numa escola comum.
ocorreu em 1970, na Escola Barreiros Filho, em Florianópolis. Paralelamente, o Setor de
Deficientes Visuais da Divisão de Ensino Especial da Secretaria de Educação de Santa
Catarina, desenvolvia também um serviço de Apoio Pedagógico, .junto a Escola Barreiros
Filho, atendendo em horários alternados as crianças matriculadas no Ensino Regular.
outras crianças, sem condições de serem matriculadas ainda nessas Escolas, como também

Para a elaboração deste item foi utilizado como base a Dinâmica da ACIC 2004, sofrendo
algumas modificações no âmbito da gramática.
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jovens e adultos com deficiência visual, que procuravam o Setor de Deficientes Visuais
para aprenderem o Braille, orientação e mobilidade e atividades da vida diária.
Mais tarde, por volta de 1976, com a transferência do Setor de Deficientes
Visuais, da Secretaria de Educação do Estado para a Fundação Catarinense de Educação
Especial (FCEE), foi criado na mesma, o Centro de Desenvolvimento Humano IV
(CDH1V), que passou a orientar e executar todo o atendimento as pessoas com deficiência
visual em Santa Catarina.
Em junho de 1977, se reúne em uma das salas do CDH1V um grupo de pessoas
com deficiência visual para discutir a possibilidade de se criar em Florianópolis uma
Associação de pessoas com deficiência visual que pudesse proporcionar essas pessoas um
local onde pudessem se reunir para desenvolver atividades de lazer, recreativas e
esportivas, como também algum tipo de atividade profissionalizante o que também não era
oferecido.
Assim, no dia 18 de junho de 1977, esse grupo, constituído por Adilson
Ventura, Artemio Prilla, José Avelino Martins e mais alguns alunos do CDHIV da
Fundação de Educação Especial (FCEE) (todos pessoas com deficiência visual) e com a
participação do Adilson Silveira Cathcart, fundaram a Associação Catarinense para
Integração do Cego — ACIC.
O nome ACIC foi dado pelo Dr. Norberto Ulicéia Ungarette, que se juntou a
esse grupo mais tarde convidado por Manoel Trajano Duarte, juntamente com Aldo
Linhares Sobrinho, Valério José de Mattos e outras pessoas importantes da sociedade
catarinense.
A partir da fundação da ACIC, as pessoas com deficiência visual de
Florianópolis, passaram a ter um local, onde podiam, se reunir nos finais de semana, nos
feriados prolongados e principalmente nos períodos de férias para desenvolverem
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atividades de lazer, recreativas, esportivas e de convivência social, e mais tarde, a partir
dos anos 80 cursos profissionalizantes, preenchendo uma lacuna, com ações que o sistema
escolar vigente não tinha como suprir.
Em 1 986 a ACIC cria o Centro

de

Reabilitação, Profissionalização e

Convivência (CRPC), constituindo um serviço de reabilitação plena para pessoas com
deficiência visual.
A ACIC, além dos programas de reabilitação e profissionalização
desenvolvidos no CRPC, também desenvolve ações que visam promover e assistir todas as
pessoas com deficiência visual, associados e alunos, juntamente com suas famílias, no
sentido de restabelecer sua auto-estima e autoconfiança.
A guisa de informações destaca-se algumas das principais ações desenvolvidas
pela AC1C através do CRPC em favor da pessoa com deficiência visual que passaram pelo
processo de reabilitação que incluem desde o atendimento psico-pedagógico até o
atendimento médico geral, passando inclusive por cirurgias e reabilitação físicoterapêuticas, visando atender as necessidades do indivíduo como um todo.
A Associação Catarinense para Integração do Cego (ACIC), é uma entidade de
cegos para cegos, é presidida por uma pessoa com deficiência visual, garantia esta prevista
no Estatuto da AC1C (ANEXO A), fundada em 18 de junho de 1977. por um grupo de
pessoas com deficiência visual que tinham o ideal de buscar uma melhor qualidade de vida
na cidade de Florianópolis. E uma instituição privada, sem fins lucrativos e de âmbito
estadual e que promove ações no campo político e nas áreas de habilitação, reabilitação e
profissionalização, com vistas ao exercício da cidadania e a plena participação na
sociedade das pessoas com deficiência visual.
A AC1C foi declarada de utilidade publica pelas leis n° 94230 de 15/04/87
(Federal), lei 5478 de 09/10/78 (Estadual) e lei 1.606 de 28.08.78 (Municipal).
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E mantida com auxílio de convênios com instituições públicas e/ott privadas,
doações de sócios colaboradores e promoções comunitárias.
Presta atendimento em nível estadual e tem como missão promover ações que
possibilitem inclusão social da pessoa com deficiência visual.
A ACIC oferece assistência as pessoas com deficiência visual, promovendo a
sua integração na família e na sociedade, através de atividades culturais, recreativas.
informações previdenciárias e de lazer (festas, eventos, passeios), assim como concentra
grande esforço em promover elementos que contribuam para a conscientização das suas
possibilidades, direitos e deveres.
Por essas ações que a ACIC justifica sua filosofia de reabilitação plena,
trabalhando as defasagens que apresentam as pessoas com deficiência visual, que buscam o
CRPC para desenvolver um processo de reabilitação, que os torne efetivamente cidadãos
com direito e deveres como quaisquer indivíduos comuns.
O quadro social da ACIC é constituído de pessoas fisicas e jurídicas. A
instituição é composta por seis categorias de sócios: sócios fundadores, efetivos, assistidos,
cooperadores, beneméritos e honorários:
a) Sócios fundadores são os que assinaram a ata de fundação da ACK':
b) Sócios efetivos são pessoas com deficiência visual que se filiam a AC1C
para cooperar nos trabalhos da entidade e usufruir da assistência que ela
proporciona;
c) Sócios assistidos são pessoas com deficiência visual que se filiam a ACIC
para usufruir da assistência que ela proporciona, sem direito a votar e ser
votado;
d) Sócios cooperadores são pessoas físicas ou jurídicas, que desejam colaborar
para a manutenção e desenvolvimento das atividades da ACIC e
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e) São sócios honorários as pessoas que não pertencem ao quadro da AC1C e
que tenham prestado serviços à instituição ou a causa das pessoas com
deficiência visual.
São consideradas pessoas com deficiência visual, as pessoas que tenham menos
que 20%(vinte por cento) de visão no melhor olho.
A ACIC atende associados de todas as idades.
A ACIC/CRPC conta com um número expressivo de voluntários, que
possibilitam e facilitam o processo de inclusão das pessoas com deficiência visual.
No Brasil o voluntariado nas duas últimas décadas se expandiu muito devido à
falta de políticas sociais, o grande problema consiste quando este substitui um profissional.
Com relação a sua presença na ACIC identifica-se a existência de uma preocupação para
que isto não ocorra.
A instituição mantém um Centro de Reabilitação, Profissionalização e
Convivência (CRPC) criado em 1986.
Os alunos chegam de todas as regiões de Santa Catarina. do país e fora dele e
recebem a atenção da equipe de profissionais e voluntários. Aprendem como conciliar as
tarefas cotidianas com a condição de pessoas com deficiência visual, fazem cursos
supletivos e preparatórios para universidades, recebem materiais na linguagem Braille e em
gravações, entre outras atividades desenvolvidas diariamente.
O atendimento acontece de forma gratuita, sendo aberto a todos os
interessados, para ingressar no CRPC as pessoas com deficiência visual passam por uni
processo de triagem e avaliação multidisciplinar. Na triagem, o Serviço Social verificará
se a pessoa com deficiência visual preenche os requisitos para freqüentar o atendimento.
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Após a triagem a pessoa com deficiência visual passa por entrevistas e
avaliações dos profissionais da psicologia, pedagogia, serviço social. orientação e
mobilidade, atividades da vida diária, educação física, psicomotricidade e musicoterapia.
Na entrevista e avaliação do Serviço Social é realizado um reconhecimento dos
objetivos do aluno, as condições sócio - econômicas e histórico familiar, neste
procedimento o profissional preenche um formulário de avaliação social (ANEXO B).
Posteriormente a equipe reúne-se e realiza um estudo de caso, onde cada
profissional socializa a sua avaliação individual com os demais profissionais, em relação
aos candidatos a serem novos alunos do CRI'C, para a avaliação de quais as necessidades
do aluno e que aulas deve freqüentar, isto é, programação de atendimento. O referido
atendimento, está sub-dividido em programa de habilitação e reabilitação, programa de
profissionalização e encaminhamento a recursos comunitários.
As pessoas com deficiência visual procuram a Instituição por iniciativa própria,
ou são encaminhadas através de prefeituras municipais, serviços comunitários. hospitais e
outros.
No Centro de Reabilitação, Profissionalização e Convivência (CRPC), são
desenvolvidas as seguintes atividades:
Atendimento em Orientação e Mobilidade: É composto pelo aprendizado do
uso da bengala branca, bengala longa e as informações fundamentais do uso do guia
vidente, com o objetivo de preparar a pessoa com deficiência visual a deslocar-se de forma
independente e viver mais próxima possível da normalidade.
Atendimento nas Atividades da Vida Diária (AVD): Visa ensinar o
associado às atividades diárias de casa e na higiene pessoal de maneira que o associado
tenha autonomia social e familiar, possibilitando que se torne independente na efetuação
destas atividades. Tanto nestas atividades, como em todas as outras, a presença da família é
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fundamental, especialmente no que se refere à restauração da autoconfiança e segurança no
desempenho das atividades que são prejudicadas pela falta da visão. O atendimento de
AVD proporciona condições favoráveis, visando o exercício de técnicas da vida diária com
elegância, segurança e polidez social no seu dia a dia.
Ensino do Sistema Braille (Escrita e Leitura): O sistema Braille é o meio
mais eficiente para a comunicação da pessoa com deficiência visual, pois a possibilita a se
comunicar através da escrita, a ter acesso à leitura de livros didáticos e literários e todo tipo
de publicações em Braille. Este conhecimento permite a efetiva integração na sociedade.
Este ensino engloba a Simbologia Braille, para as pessoas que perderam a visão durante ou
após a conclusão de sua escolaridade, sendo imprescindível conhecer outro tipo de escrita
para poder se comunicar e a Alfabetização Braille para as pessoas que não são
alfabetizadas. A ACIC possui uma biblioteca no sistema Braille e uma sala com impressora
Braile.
Ensino da Escrita Cursiva: Consiste em ensinar a pessoa com deficiência
visual a assinar o seu nome, sendo que se houver interesse do associado poderá estar
aprendendo a escrever outras coisas em tinta. Possibilitando à aquisição dos documentos
de célula de identidade, título de eleitor, preencher cheques, produzir textos, hem como a
abertura de conta, sem ser rotulado como analfabeto e possibilitando maior segurança e
independência no ambiente social.
Iniciação à Informática: O sistema de voz permite o uso da informática pelas
pessoas com deficiência visual, nas aulas são ensinadas técnicas de utilização do
computador com o recursos de voz sintetizada, através dos programas dosvox, virtual
vision e jaw's. Aos associados que possuem baixa visão, existe um programa de aumento
da tela, chamado ampliador de telas magic.
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Ensino do Sorobã: O sorobã é um aparelho de calcular que permite que o

estudante acompanhe de forma concreta todos os passos dentro da operação de
matemática, portanto, é um recurso utilizado pelas pessoas com deficiência visual para
realizar quaisquer tipos de operação sem o prejuízo do raciocino lógico.
Educação Física: Está dividido em atividades fisicas e atendimento na Área de

Psicomotricidade. Em relação às atividades físicas ajuda no desenvolvimento da aptidão
fisica. habilidades de movimentos básicos, habilidade esportiva e recreativa, possibilitando
o desenvolvimento de aspectos afetivos cognitivos e motor. Em suma, tendo como objetivo
principal o desenvolvimento bio-psico-social do indivíduo. Já em relação ao atendimento
na Área de Psicomotricidade tem como objetivo, educar os movimentos através dos
movimentos, visando uma melhor utilização das capacidades físicas, e favorecendo seu
desenvolvimento geral, trabalha o equilíbrio, a postura e a noção de espaço. Relaciona o
pensamento à ação, englobando as funções neuro-fisiológicas e psíquicas, levando em
conta o aspecto comunicativo do corpo e da gestualidade. Cabe também pontuar que o
desenvolvimento psicomotor da pessoa vidente e da pessoa com deficiência visual está
submetido ao mesmo processo. As diferenças de déficit psicomotor vão de acordo com a
evolução psicomotora de cada indivíduo, e muitas vezes nesta etapa se faz necessário à
presença de um psicomotrista.
Musicoterapia: As pessoas com deficiência visual devido às perdas e as

lacunas existentes pela não existência do estímulo visual, necessitam de estimulo de forma
que outras áreas possam desenvolver-se, suprindo assim necessidades que encontrará no
decorrer da sua vida. Tornando-se fundamental o desenvolvimento nas áreas motoras,
cognitiva, da linguagem, emocional e social. A musicoterapia é uma técnica de
comunicação, que utiliza os contextos verbal e não verbal, torna-se fundamental a
estimulação e o desenvolvimento da audição; possibilitar a auto-expressão no trabalho com
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pessoas com deficiência visual além de proporcionar-lhes um espaço em que possam
desenvolver-se sócio-culturalmente. Cabe ainda mencionar que a Musicoterapia é uma
especialização cientifica 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.
Assessoria Pedagógica: Neste atendimento incluem-se aqueles que já se

alfabetizaram e querem prosseguir sua vida acadêmica. É realizado o apoio pedagógico,
que busca mediar a assimilação de conceitos básicos necessários em sua trajetória
acadêmica e o reforço pedagógico que busca mediar a apropriação dos conteúdos
trabalhados em sala de aula.
No que se refere ao Programa de Profissionalização: O atendimento será

realizado através de aulas teórico-práticas, presenciais 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.
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 urna avaliação adequada sobre a função
na qual deverá ser treinado pelo programa profissionalizante. Para melhor
operacionalização, dividiu-se esta etapa em duas fases:
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Avaliação de hábitos e habilidades para o trabalho: Visa a avaliação e o
desenvolvimento dos aspectos pessoais e sensórios perceptivos-motores, que são
especialmente necessários para melhor rendimento no trabalho.
Conteúdos:
a) Apresentação Pessoal;
b) Comunicação e Expressão;
c) Estimulação sensório-perceptivo-motora;
d) Informação Profissional e
e) Exploração de habilidades.

Preparação para o trabalho: Proporcionar oportunidades produtivas
remuneradas, visando o desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades básicas para
um bom desempenho profissional.
Conteúdos:
afflanutenção dos hábitos adquiridos e
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
conseq üente.
Conteúdos:
Módulo 1 - Apresentação social e identificação;
Módulo 2 - Ética Profissional;
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Módulo 3 - O Mundo do Trabalho;
Módulo 4 - A Conquista de uma Vaga no Mercado de Trabalho;
Módulo 5 - Saúde e Segurança no Trabalho e
Módulo 6 — Visitas às Empresas.
Orientação Profissional: Proporcionar cursos, estágios, e/oti treinamentos em
serviço com vistas à aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para o ingresso no
mercado competitivo de trabalho.
Co nteú do:
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 especifico — 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 x candidato;
e) Colocação;
O Segmento e
g) Avaliação.
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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.
Encaminhamento a Recursos Comunitários:
Encanainhamento para Escolas Comuns - Encaminhamento a cursos de 1 0 e
2° graus, regulares ou supletivos, ou ainda cursos preparatórios para o ingresso na
Universidade. Para que o indivíduo possa freqüentar estes cursos em condições de
igualdade é oferecida uma assessoria pedagógica bem como uma pequena biblioteca.
Atividades Desportivas: Encaminhamento a atividades desportivas nas
modalidades de atletismo, natação, goalball, judo, xadrez, expressão corporal e tai-chichuan contribuindo para a manutenção de sua saúde fisica e mental.
Apoio Pedagógico: A ACIC oferece as pessoas com deficiência visual e à
comunidade em geral, serviços de impressão Braille de textos. livros, provas e outros, bem
como a transcrição do Braille para "negro" ou "tinta".
Biblioteca: A ACIC oferece à comunidade uma biblioteca eclética, com
variado acervo literário, dos gêneros clássico, romance, escolar. tecnico, etc, em formato
I3raille, áudio, e magnético, disponibilizando ainda acesso à internet em computadores com
sintetizador de voz.
Parcerias:
Social — Injeção Termoplástica: A Social — Injeção termoplástica é uma
empresa que desenvolve suas atividades com o objetivo de possibilitar às diversas
empresas do mercado um saldo positivo no seu "Balanço Social-, pois por ser tinia
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empresa no seu processo produtivo emprega pessoas com deficiência visual, oferece a
possibilidade de agregar a Responsabilidade Social aos produtos e à atividade de seus
clientes.
Atualmente desenvolvem produtos que objetivam uma alta rotatividade, com
remuneração direcionada para a manutenção do funcionamento dos serviços sociais
desenvolvidos.

Tai Chi Chun: O espaço Lin Tai Tao, na Lagoa da Conceição. ensina artes
marciais chinesas a um grupo de alunos do CRPC. Com as técnicas do kung-fu e do taichi-chuan. A professora Jacqueline S. Luiz realiza exercícios psicomotores que alimentam
a noção de espaço, lateralidade e equilíbrio. Além disso, a professora também utiliza com
os alunos as técnicas do chi-kung, que trabalha a respiração para trazer bem-estar tisico e
mental.

Pedagogia a Distância — UDESC: A Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC) e a ACIC. firmaram convênio, em 2002, para a abertura de um Núcleo
do Curso de Pedagogia à Distância, no qual a UDESC oferece a mão de obra, e a ACIC as
suas instalações e equipamentos para a produção do material didático acessível às pessoas
com deficiência visual.
Desde então o Núcleo vem oferecendo aos professores e associados da ACIC,

o curso de Pedagogia nas Habilitações Séries Iniciais e/ou Educação Infantil. atendendo 13
(treze) pessoas cegas, 5 (cinco) de baixa visão e 02 (duas) com visão normal. UDESC e

ACIC, têm por objetivo a inclusão social, através da formação profissional. viabilizando o
pleno exercício da cidadania.
O CRPC dispõe de dois alojamentos, um feminino e um masculino, para os
alunos vindos de outros municípios, Estados ou país, como forma de ajuda no seu processo
de reabilitação.
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Para promover e realizar a reabilitação, profissionalização e convivência das
pessoas com deficiência visual conta com a participação do Estado e município que.
através de convênios, fornecem funcionários, como professores e técnicos.
Conta com as seguintes parcerias:
a) Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE:
b) Fundação Municipal do Esporte;
c) Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC:
d) Prefeitura Municipal de Florianópolis;
e) Instituto Voluntários em Ação -IVA;
f) Voluntários nas áreas da saúde, educação e na arrecadação de recursos;
g) Secretárias do Estado;
h) Empresários;
i) Pessoas da comunidade;
j) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI:
k) Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL;
1)

Universidade do Vale do ltajai -UNI VALI;

m) Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC e
n) Instituto Guga Küerten, entre outros.

Hoje são atendidos na Instituição em torno de 130 usuários, os quais são
advindos de Florianópolis, Municípios e Estados vizinhos, inclusive de outros países.
Em relação ao Serviço Social na instituição, o Presidente da Associação
Catarinense de Integração de Cegos, Sr Adilsom Ventura, considerando o trabalho do
Assistente Social, indispensável para a socialização, integração, participação da pessoa
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com deficiência visual na sociedade, solicitou em 1978 a Secretária do Bem-Estar Social, a
contratação de um profissional do Serviço Social.
A prim2ira atuação de uma Assistente Social na AC1C começou em setembro
de 1979.
Desde esse período passaram pela instituição vários profissionais do Serviço
Social e foram criados grupos de relacionamento com a finalidade de que as pessoas com
deficiência visual trocassem idéias e experiência contribuindo assim para k.itte os mesmos
acreditassem na sua capacidade e possibilidade de alcançar melhor condição econômica e
cultural, integrando-se a sociedade.
O Serviço social na Instituição se ocupa dos aspectos sociais, articulando-se
com as demais áreas que compõem a equipe multiprofissional.
A Instituição conta com duas assistentes sociais.
A assistente social Maria Antônia Carioni Carsten. responsável pelas atividades
desenvolvidas na ACIC:
a) Organizar o trabalho voluntário;
b) Captar novos voluntários;
c) Captar recursos financeiros e humanos;
d) Inspecionar a execução de convênios entre as Instituições, coordenando a
elaboração de relatórios e documentos;
e) Promover atividades em parceria com a diretoria da ACIC, para os seus
associados;
f) Trabalhar em parceria com outras áreas da associação para aquisição de
recursos (impressora braile, mercado de trabalho);
g) Atender visitantes e acadêmicos e
h) Prestar atendimento aos associados.
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Beatriz de Oliveira Odilon assistente social, desenvolve as seguintes atividades
no CRPC:
a) Triagem e Avaliação Social de novos alunos para conhecimento de seus
objetivos, condições sócio - econômicas e histórico familiar:
b) Reavaliação Social;
c) Orientação do usuário na matricula em relação à dinâmica de atendimento
do CRPC:
d) Mobilização de recursos da entidade e comunitários;
e) Orientação;
f) Participação em programas de integração da comunidade facilitando o acesso
do associado;
g) Visitas domiciliares;
h) Reuniões de estudo de caso e reuniões administrativa;
i) Participação em fórum de debates e
j) Reuniões2.

3.2 Procedimentos metodológicos da pesquisa

Neste item pretende-se relatar. Os objetivos e os instrumentais utilizados na
análise.
Os objetivos principais da pesquisa consistem em verificar se a AC1C atende
às expectativas da família, quais as sugestões da mesma, bem como identificar elementos
que podem contribuir para um melhor atendimento e que tenha uma maior participação da

2 As reuniões acontecem 2 vezes por ano, sendo que normalmente uma em maio e outra em agosto, sob
forma de um dia da família, que normalmente acontece nos domingos em período integral, sendo este um
instrumento de maior aproximação da instituição com a família. As festas da família acontecem sob forma de
oficinas, apresentações musicais e confraternizaçào.
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Família na AC1C e os benefícios aos associados decorrentes do trabalho desenvolvido pela
instituição.
A pesquisa segue o método exploratório, que segundo Gil (1988, p. 45). têm
como objetivo,

[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a
torna-lo mais explícito 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 práticas com o problema pesquisado; c) análise de
exemplos que -estimulem a compreensão".

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 24 famílias dos associados da

ACIC, residentes em Florianópolis e que fazem reabilitação na AC1C. de um universo de
24 associados encontrados nos prontuários da instituição, para os quais foi elaborado um
questionário, e aplicado através da técnica da entrevista. As entrevistas formil realizadas no
período de 17/03/05 a 11/04/05.
Segundo Gil (1995.
p.124), pode-se definir questionário como, "[...] 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".
Ainda conforme Gil (1995. p.113), pode-se definir entrevista como,

[...1 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 especificamente, é uma forma de diálogo
assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se
apresenta corno fonte de informação. A entrevista é uma das técnicas de
coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais. Psicólogos,
sociólogos, pedag ogos, assistentes sociais e praticamente todos os outros
profissionais que tratam de problemas humanos valem-se dessa técnica,
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não apenas para coleta de dados, mas também com objetivos voltados
para diagnóstico e orientação.

Foi realizado com cada entrevistado um total de 21 perguntas abertas e/ou
fechadas (APÊNDICE A).
De acordo com Gil (1995, p.127), tem-se a seguinte definição sobre perguntas
abertas e fechadas e duplas:
[...] Perguntas abertas são aquelas em que o interrogado responde com
suas próprias palavras, sem qualquer restrição. Em virtude das
dificuldades para tabulação e análise, perguntas deste tipo são pouco
recomendadas em estudos descritivos ou explicativos. Cumprem, no
entanto, importante papel nos estudos fonnuladores ou exploratórios [...].
Perguntas fechadas são aquelas para as quais todas as respostas possíveis
são fixadas de antemão. Há casos em que são previstas apenas as
respostas "sim" ou "não" (dicotômicas). Mas há também casos em que as
perguntas admitem número relativamente grande de respostas possíveis
(múltipla escolha)[...]. As perguntas duplas, por fim, reúnem uma
pergunta fechada e outra aberta, sendo esta última freqüentemente
enunciada pela forma "por quê?".

Para a realização das entrevistas houve dificuldades para se entrar em contato
com alguns dos entrevistados, devido á troca do número telefônico ou endereço. E a
facilidade refere-se a receptividade dos entrevistados, ao concederem as entrevistas.

3.3 Análise da pesquisa

Tendo em vista os objetivos do presente trabalho, ou seja, verificar se o
atendimento prestado pela ACIC atende as expectativas da familia, quais as sugestões da
mesma, visualizando um melhor atendimento, qual a opinião que possui sobre a
participação da família na AC1C e quais os beneficios decorrentes da reabilitação, como
mencionado anteriormente, realizou-se uma pesquisa exploratória cujos resultados são
apresentados a seguir.
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Foi realizado com cada entrevistado um total de 21 perguntas. As doze
primeiras perguntas foram mais objetivas e as outras nove tiveram caráter mais discursivo.
As respostas relacionadas às questões objetivas foram as seguintes, em relação
ao perfil das pessoas entrevistadas:
A faixa etária dos entrevistados variou de 22 a 73 anos.
Grau de parentesco dos entrevistados, em relação aos associados: II
entrevistadas mães; 04 entrevistados irmãos; 03 entrevistadas esposas; 02 entrevistados
maridos; 02 entrevistadas filhas; 01 entrevistado pai e 01 entrevistada avó.
O objetivo da entrevista foi de realizá-las com os parentes mais próximos.
devido à convivência e maior conhecimento dos associados.
Em relação à profissão dos entrevistados, os dados foram os seguintes: 06
declararam do lar; 03 Aposentados; 04 serviços gerais; 02 funcionários públicos; 02
professores; 01 gráfico; 01 seguritário; 01 vendedor; 01 estudante; 01 maquiador; 01
costureira e 01 massoterapeuta.
O grau de escolaridade ficou assim distribuído: 06 entrevistados possuem 1'
grau incompleto; 05 entrevistados possuem 3° grau: 03 entrevistados possuem nível
primário; 03 entrevistados possuem primário incompleto; 02 entrevistados possuem 2° grau
incompleto; 02 entrevistados analfabetos; 02 entrevistados possuem 2° grau e 01
entrevistado possui 3° grau incompleto.
As entrevistas demonstraram que, independente, do grau de escolaridade, todos
os entrevistados apresentaram competência nas respostas.
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No que refere-se ao perfil dos associados, a faixa etária dos associados variou
de 11 a 64 anos.
Em relação à profissão dos associados, os dados foram os seguintes: 08
estudantes; 04 aposentados; 04 recebem beneficio (BPC); 01 massagista; 01 atendente; 01
do lar; 01 recebe auxilio doença (INSS); 01 estudante (Aposentado) e 03 não trabalham.
Verifica-se que a maior parte dos associados possui alguma fonte de renda.
Verificamos que dos associados:
a) 15 nasceram com deficiência visual e
b) 09 a adquiriram no decorrer da vida.
Sobre o grau de deficiência visual:
a) 14 são cegos e
b) 10 possuem baixa visão.
O motivo que causou a deficiência: 13 por motivo de doença; 05 por nascer
prematuro; 02 por acidente; 01 deslocamento retina (erro médico); 01 tumor (erro médico);
01 acidente (erro médico) e 01 hereditário.
Estes dados demonstram, que uma política de prevenção a acidentes e a
doenças, possui urra grande importância para evitar que novas pessoas venham a adquirir
algum tipo de deficiência visual.
Data de ingresso dos associados na ACIC de 04/11/94 a 13/09/04.
As perguntas de caráter discursivo, podemos verificar a seguir.
Através das 24 entrevistas realizadas com membros da família das pessoas com
deficiência visual, indagou-se se estes consideravam que as pessoas com deficiência visual
precisavam de atendimento especializado. Todos os 24 (100%) entrevistados responderam
que sim e quando indagados sobre qual o tipo de atendimento', os entrevistados apontavam

3

Cabe ressaltar que cada um dos entrevistados destacou um ou mais itens.
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que necessitavam do atendimento de reabilitação prestado pela ACIC, através do Centro de
Reabilitação, Profissionalização e Convivência (CRPC).
Na seqüência 20 (83%) entrevistados apontaram o atendimento psicológico
desenvolvido pelo CRPC como sendo necessário. Um outro atendimento especializado
citado por 4 (16%) entrevistados refere-se aos cursos de preparação para inserção no
mercado de trabalho, entre estes cursos 2 (8%) entrevistados mencionaram computação, I
(4%) telefonista e 1 (4%) massagista. O CRPC possui uni Programa de Profissionalização,
onde são realizadas sondagens de aptidões, treinamentos e orientações para o mercado de
trabalho, com encaminhamentos para cursos profissionalizantes na instituição ou na
comunidade. O CRPC oferece cursos de computação e treinamento em serviço para
telefonista, quanto ao curso de massagem, o CRPC. através do Serviço Social realiza os
encaminhamentos dos associados para a instituição que os promovem visando estes
conhecerem a programação do curso, bem como os requisitos para inserção.
Um outro item refere-se ao atendimento médico, referenciado por 2 (8%)
entrevistados, sendo que o Serviço Social encaminha os associados para os serviços de
saúde disponíveis na comunidade.
Outro atendimento levantado por outros 2 (8%) entrevistados, refere-se à sala
de recursos, a qual constitui responsabilidade das escolas municipais e estaduais.
Foram sugeridos 5 atendimentos de interesse, por parte dos entrevistados que
não são disponibilizados pelo CRPC: ecoterapia, acupuntura, Yoga, fisioterapia e
atendimento terapêutico, cabe destacar que cada um foi citado uma Única vez.
Faz-se necessário destacar a resposta de um dos entrevistados:
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"Sim, reabilitação (atendimento prestado pelo CRPC). As empresas tem que
dar recursos especializados para a pessoa trabalhar".(E.5)4
No que se refere às instituições públicas estas devem possibilitar a capacitação
profissional e o cumprimento do inciso VIII do artigo 37, em relação ao percentual de
cargos e empregos públicos.
-‘rtiáo 37. inciso VIII — "A lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão -(BRASIL, 1988.p.37).

Na seqüência questionou-se como era a relação da pessoa com deficiência
visual com a família, podendo o entrevistado responder: ótimo, bom, regular e ruim. A
maioria, 14 (59%) dos entrevistados consideram como sendo bom. Dentre os motivos desta
avaliação verificou-se que 3 (12%) entrevistados assim consideravam a relação devido à
pessoa com deficiência visual "ser uma pessoa calma", como pode-se exemplificar através
da resposta:
"Bom, ela é uma menina calma, não incomoda". (E.9)
O caso de não aceitar a deficiência, foi alegado por 2 (8%) entrevistados.
Verificou-se que a não aceitação da deficiência faz com que muitas vezes devido o
desconhecimento da questão, os familiares encontrem urna maior dificuldade para lidar
com a pessoa com deficiência visual, cita-se novamente como exemplo outra resposta:
"Bom, ela não aceita a deficiência visual e fica revoltada, isso gera alguns
conflitos familiares". (E.13)
Urna das entrevistadas apresenta a relação como normal:
"Bom, a relação é normal, ele não tem nada de diferente das outras pessoas da
família, nada de diferente de mim e da irmã dele". (E.15)

4

Cabe ressaltar que serão citadas algumas das falas dos entrevistados, diante do sigilo da
identidade dos mesmos. será citado o número das entrevistas em relação à ordem que foram
realizadas, por exemplo: a entrevista número 5 será citada da forma (E.5).
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Nesta fala percebe-se que o entrevistado da ênfase que no meio familiar à
pessoa é considerada "normal", que os familiares não o diferenciam, ressaltando, no
entanto que o mesmo não ocorre com relação ao meio extrafamiliar, onde existe o
preconceito e a caracterização de uma pessoa com limitações.
Em outra resposta também constata-se uma situação similar:
"Bom. eu trato ela como trato os outros netos que não tem deficiência visual,
brigo". (E.12)
A dificuldade de relacionamento familiar devido à moradia ser pequena e
morarem muitas pessoas, também foi uma razão apresentada, por uni entrevistado para o
relacionamento ser considerado bom e não ótimo. Outro entrevistado citou como razão o
fato da pessoa com deficiência visual ser "nervoso", cabendo aos familiares buscar
informação de como conviver.
Dois (8%) entrevistados atribuíram características positivas das pessoas com
deficiência visual como motivo do bom relacionamento: "atencioso e acessível" (E.9),
outros dois motivos foram: "não incomoda" (E.9), "está menos revoltado"(E.1 ).
Cabe destacar que 8 (33%) entrevistados consideraram o relacionamento
ótimo. Dentre os motivos dois (8%) entrevistados mencionaram que a aceitação da
deficiência pela pessoa com deficiência visual constitui um fator importante para o ótimo
relacionamento. Com a aceitação da deficiência os conflitos familiares tendem a diminuir.
A resposta a seguir evidencia esta circunstância:
"Ótima, no começo ele era muito agressivo, não queria aceitar a deficiência,
não queria sair de casa, do quarto, tinha que dar bronca para sair, hoje ele já aceita". (E.6)
O fato da pessoa com deficiência visual ajudar nos afazeres domésticos, foi
citado igualmente por outros 2 (8%) entrevistados, como um componente importante para
o ótimo relacionamento da família com a pessoa com deficiência visual.

84

Os outros entrevistados apontaram que as características positivas da pessoa
com deficiência visual, como sendo; "simples", "bom", "esperto", "feliz", "autodidata".
como importantes elementos para o ótimo relacionamento.
A questão do relacionamento familiar também foi levantada, como pode-se
veriticar na resposta a seguir:
"Ótima, eu sou mais amiga do que mãe". (E.5)
O relacionamento entre a pessoa com deficiência visual e a família foi
considerado regular por 2 (8%) entrevistados. Um (4%) dos entrevistados distinguiu a
pessoa com deficiência visual como "rebelde", como pode-se verificar a seguir:
"Regular, ele é epiléptico, é meio complicado rebelde, as coisas que a gente
alia ele não gosta". (E.22)
Na resposta anterior pode-se perceber que a ocorrência de uma doença
associada à deficiência dificulta o relacionamento.
Outro entrevistado atribuiu como dificuldade de relacionamento o fato da
pessoa com deficiência visual "ser bravo" (E.14) e reclamar em casa devido aos objetos
não ficarem sempre no mesmo local. Para as pessoas com deficiência visual se localizarem
melhor é necessário que os objetos permaneçam sempre no mesmo local, tanto para
exercerem suas atividades de forma independente, quanto para evitar acidentes.
Percebe-se, como foi classificada pelos entrevistados a relação da pessoa com
deficiência visual com a família, ficando as respostas entre bom (59%), ótimo (33%) e
regular (8%). Cabe destacar que possuem um bom relacionamento e que o apoio e o
incentivo da família são importantes para o desenvolvimento de qualquer pessoa, isto é,
para as que possuem ou não deficiência.
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Se o indivíduo for aceito e amado no grupo familiar, Sprovieri (1997. p.106)
ressalta que "[...] serão maiores as suas oportunidades de desenvolvimento, suas
possibilidades de aprender, de descobrir, de integrar [...F.
Na questão referente sobre as circunstâncias que os familiares comparecem na
ACIC, 20 (83%) entrevistados responderam que em festas promovidas pela Instituição.
Outra situação colocada refere-se a participação de reuniões, mencionada por
13 (54%) entrevistados. Sendo que 3 (12%) apontaram que participam de reuniões
realizadas pela psicóloga e 1 (4%) com a administração.
Também foram citadas 3 (12%) participações através da execução de trabalho
voluntário na instituição e 2 (8%) por trabalharem no local.
Ainda com relação às circunstâncias que levaram os entrevistados a
comparecerem na ACIC, 2 (8%) entrevistados responderam que foram para ensinar a
pessoa com deficiência visual a chegar na ACIC e 2 (8%) que foram somente para levar a
pessoa com deficiência visual e outros 2 (8%) entrevistados compareceram na entrevista
inicial.
Os entrevistados foram questionados sobre o porquê comparecem nas situações
relatadas. Entre as respostas, 4 (16%) entrevistados relataram que comparecem quando são
convidados pela instituição, na mesma situação 1 (4%) apontou quando a pessoa com
deficiência visual avisa sobre algum evento que ocorrerá.
Por falta de convite da instituição, 4 (16%) entrevistados relataram não
comparecerem:
"Fui só na inscrição, pretendo visitar. mais nunca fui convidado para uma
reunião, se tivesse eu iria". (E.4)
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Os impedimentos para comparecerem a instituição devem-se a: "falta de
tempo", 4 (16%) entrevistados relataram trabalharem, 2 (8%) não comparecem devido
dedicarem-se aos membros da família que exigem cuidados:
-^articinamos de festas, pois todos da família trabalham o dia todo,
também não fomos chamados para participar de nenhuma reunião".
(E. I 6)
"A gente pra aparecer na ACIC é bem dificil, a mãe é doente e não tem
como deixar a mãe sozinha em casa, nós trabalhamos também, quando
não estamos trabalhando estamos em casa cuidando da mãe, até para
sairmos com os nossos amigos fica dificil, nós participamos da festa de
26 anos da ACIC, fui em urna reunião, é mais por telefone-. (E.14)

Um dos entrevistados expôs que neste ano, 2005. pretende estar participando.
Outros motivos citados foram: "não participou devido ao fato de ter mudado de
cidade" (E.2), "não participou de urna reunião porque a pessoa com deficiência visual
esqueceu de avisar" (E.21) e "não vou mais participar das festas devido a
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desentendimento com um dos funcionários da ACIC" (E.12).
Cabe mencionar que 2 entrevistados não responderam a questão.
Com base nas respostas dos entrevistados, em relação aos motivos que
impossibilitaram Os familiares de participarem, encaminha-se como sugestão para a
instituição rever a forma de proporcionar esta aproximação da família com o serviço.
Todos os 24 (100%) entrevistados responderam que a família é importante no
processo de reabilitação. Quando indagados sobre o porquê, 19 (79%) entrevistados
citaram que prestam apoio emocional, cabe mencionar que cada entrevistado apresentou
vários motivos, que a seguir são apresentados: 2 (8%) conversa, 1 (4%) carinho, 1 (4%)
compreensão da deficiência, 1 (4%) ajuda, 1 (4%) participação, 1 (4%) conselhos, 1 (4%)
amigo, I (4%) incentivo, 1 (4%) ajudo em tudo, 1 (4%) em qualquer restabelecimento
(doença), 2 (8%) a família como a base de tudo. Podemos encontrar alguns desses itens nas
falas abaixo:
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"Sim, a família tem que acompanhar tudo, aprender como lidar com o
deficiente visual, para poder auxilia-lo, ajudo com apoio emocional".
(E.9)
"Sim, acho que não tem como acontecer a reabilitação se não tiver a
participação da família, a participação na ACIC agente faz a distância
pois não dá para ir. damos apoio emocional". (E.14)
"Muito importante, porque é a base de tudo, dou apoio emocional, sou
amiga, a estrutura familiar define o caminho da pessoa portadora de
deficiência". (E.17)

Os entrevistados também apontaram que ajudam nas atividades da vida diária.
com os seguintes itens: 3 (12%) auxílio nos estudos, 3(12%) afazeres domésticos, 2(8%)
levar para a ACIC, 1 (4%) acompanhar nas caminhadas, 1 (4%) gravar textos, 1 (4%)
ajudar na locomoção, 1 (4%) participar das aulas, 1 (4%) cuidar, 1(4%) levar para a escola,
1(4%) acompanha em tudo, 1(4%) preencher cheques, 1(4%) informar os preços, 1(4%)
cuidar do dinheiro. Três (12%) entrevistados também colocaram que auxiliam
financeiramente a pessoa com deficiência visual.
Como é possível observar através das falas a seguir:
"Sim, engloba tudo, eu sempre fui muito presente, estou separada do pai
dela e ele tem uma participação esporádica. Antes de ter comprado este
programa com áudio para o computador, eu é que gravava os textos da
faculdade dela, para ela poder estudar". (E.5)
"Sim, porque a família tem que aprender, auxilio nas leituras, afazeres
domésticos, ele é musico e eu é que levo o equipamento". (E. I I )
"Sim, no começo nós levávamos ela para a ACIC, agora ela vai sozinha,
damos apoio emocional, ela depende da gente para preencher o cheque,
saber o preço, para cuidar do dinheiro, até para ver se ela colocou o
batom certo -. (E.16)

Cabe ainda ressaltar que em relação à família em geral. possuindo ou não uma
pessoa com deficiência que segundo ribas (1983, p. 50):
j...] Todos os valores culturais, estabelecidos pela forma de organização
social (econômica, política etc.), passam pelo indivíduo, através da
unidade familiar. A formação da personalidade é, sem dúvida alguma,
influenciada pela família que detém e faz circular em seu interior o
reflexo do social maior e mais abrangente de toda organização. Nesta
medida, a educação dispendida na criação de um filho, seja ele deficiente
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ou não-deficiente, vai ter necessariamente que passar pelos valores
culturais que envolvem todos os habitantes desta formação sociocultural.
1...] Todas as pessoas são aquilo que a sua história, sua condição social e
seu eu permitem[...].

A família é a primeira identificação do indivíduo, no que se refere a sua
socialização e proteção.
Todos (100%) os entrevistados, avaliam a família como importante no
processo de reabilitação da pessoa com deficiência visual. Através das entrevistas
realizadas, percebe-se que a família exerce um papel importante no processo de
reabilitação da pessoa com deficiência visual, pois presta apoio emocional (79%), auxilia
nas atividades da vida diária e de acordo com as suas possibilidades e respectivamente com
as necessidades da pessoa com deficiência visual concede apoio financeiro (12%).
Faz-se. igualmente. necessário salientar que quanto maior for à aceitação da
família e o estímulo que dispensa ao familiar, mais rápido vai ser o processo de
reabilitação do associado.
Na seqüência perguntou-se aos entrevistados se eles achavam importante haver
uma maior aproximação de sua família com a ACIC e por quê.
A maioria 21(87,5%) responderam que sim e 3 (12,5%) que não.
Aos entrevistados que responderam sim, perguntou-se como isto poderia
ocorrer, obteve-se as seguintes respostas: a maior parte dos entrevistados 17 (70%),
ressaltou reuniões, cabe citar a seguinte fala:
"Sim, deveriam ter reuniões do Serviço Social e da psicologia, falando sobre
como lidar com o portador de deficiência visual". (E.13)
Sendo que 1 (4%) especificou reuniões com a participação das famílias e dos
alunos e outro reuniões do serviço social e da psicologia informando como lidar com a
pessoa com deficiência visual, 4 (16%) palestras, neste caso 4 (16%) entrevistados
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sugeriram palestras informativas de corno lidar com a pessoa com deficiência visual, 10
(41%) festa, 1 (4%) confraternização, 1 (4%) convivência, 1 (4%) entrevistado demonstrou
interesse em participar das aulas.
Aos 21 (87%) entrevistados que responderam sim, indagou-se por que
achavam importante as formas de aproximação citadas anteriormente, sendo que estes
apresentavam os seguintes motivos: 3 (12%) entrevistados sugeriram reuniões para saber
como as pessoas com deficiência visual estão em relação ao aprendizado, isto é, o que
estão aprendendo no CRPC, 1 (4%) entrevistado recomendou que fosse apresentado um
cronograma com etapas, com o nível de aprendizado de cada aula, informando o que
aprenderam, para possibilitar que a família possa dar seguimento em casa ao que estão
ensinando nas aulas. 1 (4%) entrevistado para saber quais as aulas que tem no CRPC e que
atividades são realizadas nas aulas, permitindo saber o que as pessoas com deficiência
visual podem realizar, 1 (4%) para estar acompanhando, 1 (4%) para os pais buscarem o
apoio da instituição, 1 (4%) para conhecer os amigos da pessoa com deficiência visual.
(4%) para a família estar incluída, 1 (4%) deveria ocorrer esta aproximação pelo menos
com as famílias que moram na cidade (Florianópolis). Elucidando os motivos acima, cabe
mencionar as entrevistas:
-Sim, através de reuniões, palestras informativas, festas comemorativas
com a participação da família, para a família estar incluída-. (E.3)
"Sim, porque a familia tem que saber o que eles estão fazendo na AC1C,
atividades, em prol dos deficientes visuais, conhecer a AC1C, para poder
ajudar mais. Gostaria de estar junto no curso de computação que ela está
fazendo, queria participar, sentar do lado dela. Esta aproximação poderia
ocorrer através de reuniões, palestras informativas sobre o portador de
deficiência, falta esta aproximação, pelo menos com as fininhas que
moram aqui". (E.4)
"Sim, se eu tivesse mais tempo eu me disponibilizaria para ir, acho
fundamental, reuniões, festas, deveria ter um cronograma com as etapas
(nível de aprendizado em cada aula), para dizer o que aprendeu. para
agente ver também o que aprendeu, para dar seguimento em casa no que
estão ensinando - . (E. 1 4 )
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-Sim, através de momentos de confraternização, convivência, reuniões,
para os pais buscarem o apoio da AC1C -. (E.1 7)

Foram mencionadas as seguintes dificuldades pelos entrevistados para estarem
participando da AC1C: 2 (8%) entrevistados relataram que não são convidados pela
instituição, 2 (8%) entrevistados sugeriram que as reuniões de integração deveriam ocorrer
no final de semana, um por morar em outra cidade, 1 (4%) entrevistado relatou que os
familiares também trabalham no final de semana, I (4%) entrevistado apontou dificuldade
Financeira em relação ao transporte. As falas a seguir ilustram algumas razões apresentadas
pelos entrevistados:
"Sim, através de palestras. festas de integração da família, reuniões.
devido à família ser de fora esta integração deveria ocorrer mais no final
de semana, sendo que a AC IC fica fechada no final de semana". (E.2)
"Sim, através de palestras informativas de como lidar com o deficiente
visual, não sou convidada pela ACIC, gostaria de participar -. (E.5)

Ressalta-se, ainda, que 3 (12%) entrevistados responderam que não achavam
importante haver uma maior aproximação de sua família com a ACIC. As causa
apresentados foram os seguintes: dois entrevistados por não terem tempo, devido ao fato de
trabalharem e cuidarem dos filhos, o terceiro considera que participa o suficiente. Como
exemplo, considera-se importante fazer referência a uma das falas:
"Não, até deveria o problema é que eu não tenho tempo. tenho os outros filhos
para cuidar, só se chamassem eu viria". (E.23)
A maior parte dos entrevistados (87,5%), acham importante haver uma maior
aproximação de sua família com a AC1C. Sendo que as formas mais citadas de como deve
ocorrer esta aproximação, refere-se a reuniões (70%), festas (41%), palestras (16%) e
palestras informativas de como lidar com a pessoa com deficiência visual (16%).
Um dos entrevistados demonstrou interesse em participar das aulas junto com o
seu familiar, cabe destacar que este atendimento já ocorre na Instituição.
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A partir das respostas obtidas, apresenta-se como sugestão para a Instituição,
entrar em contato com as famílias dos associados e identificar os familiares que
demonstram interesse pelo nível de aprendizado do associado, se conhecem as atividades
que estão aprendendo nas aulas, e mediante estas informações e os relatórios dos
professores, marcar reuniões para esclarecer os familiares sobre as atividades que a pessoa
com deficiência visual já é capaz de realizar, possibilitando assim, a continuidade das
atividades em casa, e contribuindo para o seu processo de maior autonomia.
Ainda como complemento desta questão indagou-se se verificavam resultados
decorrentes da reabilitação. Todos os entrevistados apontaram um ou mais resultados
positivos. Identificou-se os seguintes aspectos como contribuição nas atividades da vida
diária: 11(45%) afazeres domésticos, 10 (41%) locomoção e 1 (4%) organização. Verificase estes resultados em algumas falas a seguir:
"Otimo. melhorou o relacionamento dele com as pessoas na atual
condição (pessoa com deficiência visual), melhorou mais a auto-estima,
tem mais independência ao fazer as coisas em casa (serviços
domésticos)". (E.2)
"É bom, ele se soltou mais quando foi para a ACIC né, devido à
convivência com outras pessoas, com as aulas de orientação e mobilidade
ele vem da ACIC sozinho, no colégio ele não conseguiu aprender nada e
na ACIC ele está conseguindo. Aprendeu melhor a limpar a casa e fazer
comida-. (E.6)
"A ACIC mudou a vida dela, ela é outra pessoa, foi muito bom, muito
importante, gosta dos professores, dos outros alunos, antes ela só ficava
em casa, tinha medo de andar, aprendeu a cozinhar, a se cuidar (higiene
pessoal), aprendeu locomoção para ir no centro vai e volta sozinha e
agora ela sai de casa sozinha". (E. 16)

Também foram citados aspectos de contribuição pessoal: 4 (16%)

independência, 2 (8%) convivência, 2 (8%) relacionamento, 2 (8%) aceitação da
deficiência, 2 (8%) maturidade, 2 (8%) menos depressivo, 1 (4%) memória, 1 (4%) autoestima, 1 (4%) humor, 1 (4%) paciência e 1 (4%) desenvolvimento geral. Cabe citar as
entrevistas:
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-Excelente, foi fundamental para a aceitação dela em relação à
deficiência, melhorou o humor, ela também andava depressiva. Só o fato
dela aceitar o problema dela foi fundamental". (E.5)
"Ótimo, todo deficiente visual deveria participar. para a pessoa não ficar
excluída do mundo, não ficar depressiva, por falta de contato com outras
pessoas com o mesmo problema, em pensar que é o Único diferente da
família". (E.1 1)

As contribuições com relação aos aspectos para a vida profissional foram: 7
(29%) computação, 1 (4%) estudando, 1 (4%) fez cursos de massagem, 1 (4%) conseguiu
emprego, 1 (4%) digitação. A contribuição do CRPC para a vida profissional, expressa-se
através da fala:
"Ótimo, bem importante para ele, com o apoio da AC1C hoje ele está
trabalhando, apesar de ganhar pouco". (E.8)
Outros aspectos citados foram: 2 (8%) aprendeu a ler e escrever, 1 (4%) escrita
cursiva e 1 (4%) braile.
Todos (100%) os entrevistados relataram que houve benefícios com a
reabilitação prestada pelo CRPC, os aspectos mais contemplados foram realização de
afazeres domésticos (45%), melhora na locomoção (41%) e independência (16%).
Uma outra questão levantada refere-se a opinião do entrevistado sobre o
atendimento prestado pela AC1C. A maior parte dos entrevistados 17 (70%), classificaram
o atendimento como bom, 6 (25%) como ótimo e 1 (4%) excelente. As características
positivas da instituição apresentadas pelos entrevistados foram: 3 (12%) atendem bem. I
(4%) tratam bem, 1 (4%) realizam o atendimento com atenção, 1 (4%) atendimento de
qualidade, 1 (4%) professores de qualidade.
Através da análise da pesquisa pode-se verificar que o atendimento prestado
pela ACIC atende a expectativa da família, as respostas dos entrevistados variaram entre
bom (70%), ótimo (25%) e excelente (4%).
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Com o objetivo de verificar os pontos que podem ser melhorados na ACIC,
perguntou-se aos entrevistados se possuíam sugestões para melhorar o atendimento
prestado, obtendo-se as seguintes respostas: 19 (79%) entrevistados apresentaram
sugestões e 5 (21%) não possuíam nenhuma sugestão.
Nove (37%) entrevistados apresentaram os seguintes aspectos a serem
melhorados em relação aos professores do CRPC: 2 (8%) "melhorar as aulas de AV1Y
(E.12, E. 14), "falta de professores" (E.1), "os professores não fazem um bom
atendimento" (E.10), "não tem paciência" (E.I0), "alguns professores demonstram falta de
interesse, pois deixam as coisas correrem soltas" (E.22), "deviam estimular a autoconfiança" (E.14), "melhorar as aulas de OM (abrangendo um maior numero de
localidades de interesse dos alunos)" (E.14). Um dos entrevistados relatou falta de
responsabilidade de um dos professores, pois a pessoa com deficiência visual "quase foi
atropelado e ficava perdido" (E.6). Com relação às aulas destaca-se a seguinte fala:
"Deveriam estimular mais o lado da auto-confiança, pois ela tem medo
de fazer algumas coisas, ela não aprendeu nas aulas de locomoção como
ir daqui de casa até o ponto de ônibus. Deveriam melhorar as aulas de
AVD. pois ela não sabe algumas coisas básicas, muita coisa eu é que
ensinei em casa-. A ACIC deve se responsabilizar. (E.14)

Foram apresentadas as seguintes sugestões voltadas a participação das famílias:

4 (16%) entrevistados sugeriram palestras informativas de como a família deve lidar com a
pessoa com deficiência , 3 (12%) um maior número de reuniões com as famílias, 2 (8%)
passeios das pessoas com deficiência visual com a participação das famílias, 2 (8%) maior
aproximação da família, 1 (4%) mais palestras informativas, 1 (4%) trabalho psicológico
com a família de como lidar com a pessoa com deficiência visual, 1 (4%) mais momentos
de confraternização entre pais, filhos e amigos, 1 (4%) envolver mais as famílias, 1 (4%)
reuniões com a família para informar às atividades que as pessoas com deficiência visual
estão realizando. As falas a seguir ilustram as sugestões realizadas:

94

-Deveria haver mais contato com as famílias, mais recreação junto com
as famílias, em relação aos passeios que são realizados somente com os
portadores de deficiência visual, mais divulgação do trabalho da ACIC".
A AC1C deve se responsabilizar (administração). (E.2)
"Sim, haver um trabalho psicológico com a família para aprender como
lidar com o deficiente visual, para poder auxiliar em como lidar com ele".
A ACIC deve se responsabilizar. (E.8)
"Sim, deveria ter reuniões com as famílias sobre corno lidar com o
portador de deficiência visual". A ACIC deve se responsabilizar. (E.I 3)

As seguintes sugestões foram apresentadas com relação às atividades: 2
deveria ter aula de natação na Instituição,

1 (4%)

não avisam quando não tem aula,

preencher mais os horários com aulas (ficam desocupados),

1

1

(8%)

(4%)

(4%) maior número de

cursos profissionalizantes, 1 (4%) ligar para informar (festas, eventos, passeios. cursos), 1
(4%) maior número de passeios e eventos, 1 (4%) marcam hora e não estão disponíveis
para atender, 1 (4%) tratar melhor as pessoas. Também foi citado que a instituição, deveria
fazer urna maior divulgação de seu trabalho 2 (8%) e 1 (4%) entrevistado sugere que a
Prefeitura realize um melhor planejamento urbano e esclarecimento para a população no
que se refere a acessibilidade. Por último, um dos entrevistados citou a Instituição como
um cabide de empregos. Cabe destacar as falas a seguir:

"Sim, deveria ter mais cursos profissionalizantes, para os cegos não terem
que ficar só vendendo cartão telefónico na rua, para ter um oficio, a
ACIC deve se responsabilizar. Deveria ter mais esclarecimentos para a
população, um exemplo é no terminal de ônibus que ninguém sabe que as
lajotas com relevo são para Os deficientes visuais passar, pensando que é
para fazer a fila, além de ser mal planejado nas ruas com postes e
orelhões no percurso, à prefeitura deve se responsabilizar". (E. II)
-Deveria ter piscina na ACIC para ele fazer natação, pois ele tem que ir
para a universidade (Universidade Federal de Santa Catarina) para fazer
as aulas fica muito contra-mão, muito longe, estão construindo um prédio
novo lá na ACIC, dizem que vai ter piscina, vou esperar a inauguração
para ver se tem, deveria ter mais divulgação do trabalho da ACIC, ter
mais reuniões com a participação da família". A ACIC deve se
responsabilizar. (E.15)
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Quando indagados sobre quem deve se responsabilizar por concretizar as
questões levantadas anteriormente, 18 (75%) entrevistados responderam que deveria ser a
ACIC, 1 (4%) ao governo e outro a prefeitura.
Os 5 (21%) entrevistados que não apresentaram sugestões apontaram os
seguintes motivos: 2 (8%) prestam um bom atendimento, 1 (4%) a Instituição está perfeita
(estrutura), 1 (4%) atendimento completo, no que se refere às aulas e outro entrevistado
disse não conhecer as atividades realizadas. O relato ilustra uma das opiniões apresentadas:
"De acordo com a filha, está perfeito, na estrutura, também estão aumentando o
espaço físico". (E.5)
Quando indagados sobre a opinião do trabalho desenvolvidos pelo Serviço
Social da instituição, a maioria 17 (70%) entrevistados consideram bom, 3 (12%) relatam
não conhecer, 2 (8%) ótimo e 2 (8%) opinaram não gostar. No que se refere à capacidade
de resolutividade quanto às demandas, expuseram que conseguiram acesso aos seguintes
benefícios viabilizados pela assistente social: 6 (25%) passe livre, 5 (20%) consulta
médica, 4 (16%) acompanhante para as consultas médicas, 2 (8%) alojamento, 1 (4%)
atendimento psicológico, 1 (4%) roupas, 1 (4%) auxilio em processo, 1 (4%) Beneficio de
Prestação Continuada (BPC), 1 (4%) curso de computação, 1 (4%) colégio público, 1 (4%)
remédio. As falas a seguir expressam algumas opiniões emitidas:
"Ótimo, a Assistente Social faz o papel dela e faz bem feito, arruma
vestimenta para as pessoas que não tem condições e alojamento para as
pessoas de outras cidades, também está nos auxiliando em um processo".
(E. 1 1)
"É muito bom, marcou médico, achou alguém para levá-lo no hospital
quando estava passando mal, conseguiu uma vaga para ele no alojamento
ela é bem atenciosa, no que ela pode ajudar ela ajuda". (E.21)

Foram apresentadas as seguintes características positivas do trabalho da

assistente social: 3 ( I 2%) realiza um bom atendimento, I (4%) disponibilidade para
conversas, 1 (4%) presta apoio para as famílias, 1(4%) presta apoio para as pessoas com
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deficiência visual, 1 (4%) realiza um bom trabalho, 1(4%) atenciosa, I (4%) entrevistado
relatou não ter nada do que reclamar:
"Otimo, em relação ao relacionamento , dá apoio tanto para as famílias como
para o indivíduo (portador de deficiência visual)". (E.2)
Foram apresentadas as seguintes sugestões ao trabalho do serviço social:
(4%) buscar momentos de encontro com as famílias, 1 (4%) informar aos familiares sobre
o que a Instituição está realizando, 1 (4%) convidar a população para conhecer a instituição
e I (4%) priorizar a inclusão entre as pessoas com deficiência visual e a comunidade.
através de campeonatos, entre outros.
Urna das entrevistadas relatou que a assistente social foi até a sua casa para
explicar como organizar os objetos, de maneira que facilite a localização pela pessoa com
deficiência visual. Podemos verificar esta situação na resposta a seguir:
"Bom, a Assistente Social e a psicóloga já estiveram aqui em casa, para
mostrar como organizar as coisas". (E.10)
Dois entrevistados informaram não gostar do trabalho do serviço social, a razão
exposta por 1 (4%) dos entrevistados expôs "não gostar do tratamento da assistente social
em relação às pessoas" (E.6) e outro, relatou não gostar da assistente social -devido a uni
desentendimento" (E.12).
As respostas dos entrevistados sobre o trabalho desenvolvido pelo Serviço
Social na ACIC permitem perceber que a maioria 17 (70%) dos entrevistados considera um
bom atendimento, e visualizar as sugestões apresentadas. para uma maior qualificação do
trabalho.
Perguntou-se ainda se a ACIC e a família realizavam um trabalho integrado
para o processo de reabilitação da pessoa com deficiência visual. Dos 24 entrevistados 14
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(58%) responderam que a ACIC e a família realizam um trabalho integrado e 10 (42%)
responderam que não.
Os entrevistados que responderam sim, informaram que o trabalho integrado
ocorria através: 10(41%) reuniões, 8(33%) festas, 2 (8%) ligações telefônicas, sendo que
I (4%) apontou que ligam para informar das festas e 2 (8%) para avisarem quando não
havia aula, visitas a casa dos associados para explicar como organizar os objetos, de
maneira que facilite a localização pela pessoa com deficiência visual e possíveis
adaptações, sendo que outros 2 (8%) entrevistados relataram que foram visitados pelo
professor de AVD. 1 (4%) pelo professor de OM, 1 (4%) pela assistente social e 1 (4%)
pela psicóloga, 2 (8%) através de conversas com a parte da administração,
social, 1 (4%) professores, 1 (4%) orientações e 1 (4%) apoio, 2

(4%)

1 (4%)

serviço

avisam das reuniões.

1 (4%) através de palestras informativas e I (4%) solicitação da Instituição. Cabe ressaltar
duas entrevistas onde os entrevistados responderam que sim:
"Sim, a psicóloga e a professora de AVD (Atividades da Vida Diária),
vieram até aqui para ensinar como organizar as coisas (guarda-roupa,
entre outros) , de uma maneira que facilite a vida dele (pessoa com
deficiência visual), se tem reunião eles avisam". (E.2)
"Sim, através de festas, reuniões, solicitação da
informativas, orientações, apoio". (E.17)

ACIC,

palestras

Urna das entrevistadas respondeu há 1 trabalho integrado entre a ACIC e a
família, contudo sugeriu um maior námero de reuniões com a participação da familia.
Outra entrevistada também respondeu que sim e relatou que a dificuldade de
integração não é apenas da associação, pois existe falta de interesse das famílias:
"Sim, através de festas reuniões, mais ainda a um caminho longo para se
chegar aos resultados desejados, não é tanto a AClC que deixa a desejar é
a família que não se envolve, não tem interesse, falta uma participação
maior da família em outros momentos, a assistente social é que tem que
providenciar uma pessoa para levar ao médico, sendo que seria a família
que deveria fazer este papel". (E. 19)
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Os entrevistados que responderam que não, apresentaram os seguintes motivos:
2 (8%) informaram que deveria haver um maior número de reuniões e palestras
informativas, 2 (8%) deveria haver mais festas com a participação da família. I (4%) que
deveria haver um trabalho do psicólogo com a família, 1 (4%) relata a falta informações
para a família de CO()
m lidar com a deficiência, 1 (4%) sugere que deveriam convidar as
famílias para os encontros que são realizados entre as pessoas com deficiência visual, os
entrevistados também reivindicam participação ativa no processo decisório, pois um dos
entrevistados relata que a família deveria poder dar sugestões para dizer o que poderia ser
melhorado na Instituição, outro aponta que seria muito importante que a família também
participasse, o terceiro diz que não pedem a opinião da família, comunicando apenas o que
resolveram e o quarto fala que fica sabendo o que acontece pela pessoa com deficiência
visual, 1 (4%) apontou que falta informações sobre o que o CRPC oferece e 1 (4%) sobre
os cursos que oferece, um dos entrevistados relatou não ser convidado para reuniões e
festas, outro entrevistado contou que a ACIC e a família quase não entram em contato,
também foi relatado por um dos entrevistados que a AC1C não deveria convidar só para a
festa de final de ano e o último motivo apresentado consiste que com a mudança da ACIC
para o Saco Grande, a mesma ficou distante. Algumas falas dos entrevistados que
responderam não:

"Não, falta informações para a família de como lidar com a deficiência e
sobre o que a ACIC oferece, os cursos que oferece. Eu estava no centro
encontrei uma pessoa cega e fui ajuda-la, só que eu peguei no braço dela,
e ela ficou muito irritada, ai eu andei um pouco e ela continuava irritada,
larguei e ela falou que agora estava perdida. Eu fui embora pela grosseria
dela, então eu vejo que mesmo tendo uma pessoa em casa com
deficiência visual eu não tinha informação de como lidar, depois fui saber
pela minha irmã conversando que a pessoa tem que dar o braço e o
deficiente visual segurar". (E.3)
"Não, a AC1C não deveria convidar só para a festa de final de ano,
deveria convidar para os encontros que são realizados entre eles (portador
de deficiência visual), como o piquenique realizado na Lagoa do Peri, a
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família também deveria ser convidada para poder dar sugestões do que
poderia ser melhorado na ACIC - . (E.4)
"Não, não pedem a opinião da família resolvem e depois dizem o que
resolveram, seria muito importante que a família também participasse".
(E.6)
"Não, só participava no começo, deveria haver mais festas com a
participação da família e trabalho psicológico com a familia". (E.8)

Os entrevistados demonstram através de seus depoimentos que as reuniões são
importantes, pelas informações e convívio que proporcionam, como sugestão em relação à
solicitação de um maior número de reuniões cabe ser considerado pelo CRPC.
É importante o dado onde os familiares expressam vontade de participar de
mais eventos festivos, pois entende-se que demonstra a importância de estar na ACIC.
Cabe ressaltar que dos 10(41%) entrevistados que responderam que a ACIC e
a família não realizam um trabalho integrado, 3 (12%) entrevistados estabelecem que a
falta de urna maior integração deve-se às suas dificuldades de participarem, pois um
entrevistado relata não ter tempo devido ao fato de trabalhar, o segundo também diz não ter
tempo e o terceiro porque os familiares moram em outra cidade e trabalham. A fala a
seguir exemplifica esta situação:

"Não, pois nós não temos tempo. A ACIC procura mais a familia,
deixamos um pouco a desejar, tem isso ou aquilo para fazer, devido ao
fato de nós trabalharmos a semana toda. a ACIC procura envolver a
família. Tivemos contato com a ACIC quando a minha mãe ficou doente
lá na ACIC, a assistente social foi junto no hospital". (E. 16)

A maior parte dos entrevistados (58%) considera que a ACIC e a família
realizam um trabalho integrado para o processo de reabilitação da pessoa com deficiência
visual, cabe ressaltar que neste caso um número também expressivo de entrevistados
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(42%) relatou que não acontece esse trabalho integrado. Com base nesses dados e do fato
de ter verificado em outra questão realizada que a maior parte dos entrevistados (79%)
apresentam sugestões para melhorar o atendimento prestado pela ACIC e um menor
número (21%) não apresenta sugestões. Considera-se necessário à realização de sugestões
visando à qualificação do atendimento prestado pela ACIC.
Diante destas respostas, apresenta-se como sugestão para o profissional de
psicologia da ACIC, realizar reuniões de grupo. com as famílias dos associados que
demonstram interesse em participar, após um contato de convite aos mesmos. As reuniões
poderiam ser trabalhadas na perspectiva do autor Afonso (2000, p. 39):
--)...] grupos que trabalham sobre os conflitos psíquicos de seus membros,
considerando suas crenças, idéias e sentimentos, conscientes e
inconscientes, visando a sua reflexão e mudança, estimulando a
elaboração de problemas psíquicos, emocionais e relacionais, buscando
promover a mudança da problemática psíquica e/ou da própria estrutura
psíquica de seus membros e ajudá-los a construir formas de lidar com
suas angústias e conflitos psíquicos e relacionais-.

Segundo Afonso (2000, pg.19), "grupo é um conjunto de pessoas unidas entre
si porque se colocam objetivos e/ou ideais em comum e se reconhecem interligados por
estes objetivos e/ou ideais.
Também apresenta-se como sugestão para os profissionais de Serviço Social. a
realização de palestras informativas periódicas, no perfil de ação profissional voltado para
as ações sócio-educativas, com as famílias e associados abrangendo vários assuntos, assim
sendo, um assunto diferente em cada palestra, como por exemplo: sobre como lidar com a
pessoa com deficiência visual, também pode ser abordado as atividades que são

desenvolvidas na instituição, embora não citado pelos entrevistados estas palestras também
poderiam conter informações referentes aos direitos das pessoas com deficiência visual.
Sendo primeiramente necessário verificar a disponibilidade de horário dos familiares e dos
associados e levantar durante as palestras assuntos de interesse dos familiares. O
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profissional de Serviço Social também pode elencar assuntos prioritários, conforme a
demanda da instituição.
Segundo Lima (2004, p.6), os objetivos que orientam as ações sócio-educativas
consistem em:
Construir, através do processo de co-participação profissional/usuário e
grupo de usuários, alternativas concretas de acesso, de ampliação e de
consolidação de Direitos que atendam as demandas dos usuários dos
serviços.
Estabelecer um processo de reflexão e discussão através da informação e
do conhecimento sobre situações, conteúdos e serviços de interesse do
usuário, ou do grupo de usuários para que possam entender,
problematizar, participar e interferir nas formas de acessar as infi)rmações
e de usufruir serviços e beneficios.

De acordo com Silva (2001, p.114) em se tratando da socialização de
informações pelo profissional de Serviço Social:
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
transparente para os usuários, o real significado das políticas sociais, a
lógica a partir da qual se originam e se estruturam na sociedade
capitalista, bem corno os meios e condições de acessá-las

A socialização de informações referentes aos direitos, possibilitará aos

familiares auxiliarem as pessoas com deficiência visual de sua família. que precisam estar
conscientes de seus direitos, possibilitando-lhes que tenham acesso a conhecimentos e
mecanismos, dando-lhes respaldo na busca incessante pela efetivação da cidadania com
autonomia e independência.
Ainda faz-se 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.
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A Lei Nl° 8.662/1993 que regulamenta a profissão, em seu Art.4° que trata das
competências do Assistente Social, significou um importante avanço para a profissão. Ele
estabelece no seu Art.4°:

I — elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares;
— elaborar, coordenar, executar e avaliar planos. programas e projetos
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil:
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos,
grupos e à população;
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento
e na defesa de seus direitos;
VI — planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;

VII — planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;
VIII — prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às
matérias relacionadas no inciso II deste artigo;
IX — prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade;
X — planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de
Unidade de Serviço Social;
Xl — realizar estudos socioeconomicos com os usuários para fins de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.

Em relação às atribuições privativas do assistente social:
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Art. 5 — IV — realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social.

Na ACIC o Serviço Social desenvolve muitas das competências do Assistente
Social. Realiza um atendimento direto de caráter preventivo, terapêutico e promocional e
atua no sentido de contribuir no processo de capacitação do usuário, através de princípios
emancipatórios, ajudando-o a identificar suas próprias necessidades. diliculdade e valores,
com o objetivo de fazer do usuário um agente transformador, procurando permanentemente
desenvolver um trabalho compatível com a realidade da qual a pessoa com deficiência
visual faz parte, respeitando e valorizando sua capacidade como pessoa, com direitos e
deveres iguais aos demais cidadãos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo exploratório procurou verificar se o atendimento prestado pela
ACIC atende a expectativa da família, suas sugestões, se consideram necessário ampliar
sua participação na ACIC, se identificam beneficios decorrentes da reabilitação em seu
familiar e a partir da análise da pesquisa encaminhar sugestões para a qualificação do
atendimento prestado.
O presente trabalho foi dividido em três capítulos, sendo que nestes foram
destacados temas referentes à pessoa com deficiência e a família.
No primeiro capítulo, 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), tratadas como pessoas anormais
(idade média), punições (idade média), e pela busca dos direitos e efetivação de sua
inserção social como pessoas portadoras de direitos (idade contemporânea).
Neste trabalho também recupera-se as principais leis referentes à pessoa com
deficiência.
Cabe retomar a autora Yasbek (2004) que diz que o reconhecimento de
direitos, mesmo garantidos constitucionalmente, não vem se constituindo atributo efetivo
das políticas sociais no país. Assim sendo, muitos dos direitos das pessoas com deficiência
vêm sendo constantemente desrespeitados. afastando-os da busca pela cidadania.
Evidenciando a problemática emocional, econômica, social, política e cultural da pessoa
com deficiência viver na atual sociedade. Respaldamos a expressiva atuação do
profissional de Serviço Social na promoção de políticas sociais, visando a garantia dos
direitos das pessoas com deficiência.
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O direito a educação está garantido em lei às pessoas com deficiência, porém
verificamos 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.
Em relação à saúde faltam centros de reabilitação públicos para garantir o
atendimento à população mais carente.
No que se refere ao trabalho, cabe retomar o autor Carmo (1994). que diz que a
dificuldade de colocação profissional, que hoje é enfrentada por uma parcela significativa
de brasileiros, com relação às pessoas com deficiência visual é agravada pela intinidada
crença da maioria dos empregadores ao considerarem que a deficiência afeta todas as
Iiunções do indivíduo.
Cabe ao Estado trabalhar com a conscientização, de que a deficiência não
impede que a pessoa realize todas as atividades. Por exemplo, uma pessoa com deficiência
visual é capaz de trabalhar em cargos que precisam de qualquer um dos sentidos que não
seja a visão.
Outro problema enfrentado pelas pessoas com deficiência, refere-se as
barreiras arquitetônicas, onde as atividades de lazer praticamente são inexistentes, pois não
dispõem de transporte coletivo adequado (raramente os ônibus são adaptados com rampas
e elevadores), porque não dispõem de recursos financeiros, ou porque os locais de lazer
tem muitas escadas e desníveis que lhes dificultam ou impedem o acesso.
Ao Estado cabe o dever de cumprir o conjunto de benefícios e serviços que
propõe a lei, e cabe a sociedade civil exigir que estes se cumpram.
No segundo capítulo, de forma sucinta, se apresentam os diferentes modelos de
família, a família antiga. a patriarcal, matrilinear. aristocrática, camponesa. proletária, a
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burguesa, a família na contemporaneidade, como subsídio para o entendimento das
configurações das famílias com pessoas com deficiência visual.
O sucesso das intervenções junto às pessoas com deficiência visual não
depende apenas da competência do profissional de Serviço Social e do envolvimento

da

família no processo de intervenção. Depende, também, do objetivo com que as políticas
sociais são feitas e do trabalho que as instituições realizam com as famílias.
Cabe ressaltar que este trabalho não tem como perspectiva a substituição do
papel do Estado pela família, cabendo ao mesmo o dever de cumprir o que está garantido
em lei. De acordo com Martin (1995), na agenda política trabalha-se com a idéia de
remeter para a família, ou para as redes de integração primária, uni certo número de
encargos e serviços, que anteriormente eram cobertos pelas despesas publicas, devido à
necessidade de encontrar uma solução para a crise financeira do regime de proteção social.
1 rabalhando

com a idéia da partilha de responsabilidades entre a família e o Estado,

incluindo ainda, o mercado, as iniciativas privadas, associativas, beneficentes e não
lucrativas. A solidariedade familiar e o serviço coletivo devem funcionar em
complementaridade, não podendo um substituir o outro.
Um outro fato consiste, em que muitas vezes as famílias são apontadas como
culpadas de sua condição, como se dependesse exclusivamente delas a mudança. Sendo
esta uma questão também voltada, para os responsáveis pelas políticas públicas.
Ainda segundo o autor, se atribui também como responsabilidade da família os
encargos com a dependência dos idosos e deficientes, a inserção sócio-profissional dos
jovens, a luta contra a precariedade e a pobreza.
Esta questão pode ser verificada na Constituição de 1988.
nos artigos 227 e
230, quando também inclui responsabilidade a família:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente. com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
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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 negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

No terceiro e último capítulo, apresenta-se o histórico da ACIC, bem como os
resultados da pesquisa e as sugestões para a qualificação do atendimento prestado pela
instituição.
As entrevistas foram realizadas com 24 famílias dos associados que
desenvolvem atividades atualmente na instituição e que residem em Florianópolis. Para a
realização das entrevistas houve dificuldades para se entrar em contato com alguns dos
entrevistados, devido à troca do número telefônico ou endereço. Através da análise da
pesquisa pode-se verificar que o atendimento prestado pela ACIC atende a expectativa da
família, as respostas dos entrevistados variaram entre bom (70%), ótimo (25%) e excelente
(4%).
Todos (100%) os entrevistados relataram que houve beneticios com a
reabilitação prestada pelo CRPC, os aspectos mais contemplados foram realização de
afazeres domésticos (45%), melhora na locomoção (41%) e independência (16%).
Também cabe ressaltar, que a maior parte dos entrevistados (87,5%) acham
importante haver uma maior aproximação de sua família com a ACIC. Sendo que as
formas mais citadas de como deve ocorrer esta aproximação, refere-se a reuniões (70%),
festas (41%). palestras (16%) e palestras informativas de como lidar com a pessoa com
deficiência visual (16%).
Um outro aspecto constatado consiste em que, todos (100%) os entrevistados,
avaliam a família corno importante no processo de reabilitação da pessoa com deficiência
visual. Através das entrevistas realizadas, percebe-se que a família exerce um papel
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importante no processo de reabilitação da pessoa com deficiência visual, pois presta apoio
emocional (79%), auxilia nas atividades da vida diária e de acordo com as suas
possibilidades e respectivamente com as necessidades da pessoa com deficiência visual
concede apoio financeiro (12%).
Na seqüência cabe destacar, como foi classificada pelos entrevistados a relação
da pessoa com deficiência visual com a família, ficando as respostas entre bom (59%),
ótimo (33%) e regular (8%). Cabe destacar que possuem um bom relacionamento e que o
apoio e o incentivo da família são importantes para o desenvolvimento de qualquer pessoa,
isto é, para as que possuem ou não deficiência.
As respostas dos entrevistados sobre o trabalho desenvolvido pelo Serviço
Social na ACIC permitem perceber que a maioria 17 (70%) dos entrevistados considera um
bom atendimento, e visualizar as sugestões apresentadas, para uma maior qualificação do
trabalho.
A maior parte dos entrevistados (58%) considera que a ACIC e a família
realizam um trabalho integrado para o processo de reabilitação da pessoa com deficiência
visual, cabe ressaltar que neste caso um número também expressivo de entrevistados
(42%) relatou que não acontece esse trabalho integrado. Com base nesses dados e do fato
de ter verificado em outra questão realizada que a maior parte dos entrevistados (79%)
apresentam sugestões para melhorar o atendimento prestado pela ACIC e uni menor
numero (21%) não apresenta sugestões. Considera-se necessário à realização de sugestões
visando à qualificação do atendimento prestado pela ACIC.
A partir da análise da pesquisa se encaminham as seguintes sugestões para a
instituição:
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a) Em relação aos motivos que impossibilitaram os familiares de participarem,
encaminha-se como sugestão para a instituição rever a forma de proporcionar esta
aproximação da família com o serviço;
b) Entrar em contato com as famílias dos associados e verificar os familiares
que demonstram interesse pelo nível de aprendizado dos mesmos e quais as atividades
estão aprendendo nas aulas, e assim, marcar reuniões para prestar estas informações com
base nas infbrmações dos relatórios dos professores. para os familiares ficarem sabendo
quais as atividades são capazes de realizar, possibilitando as pessoas com deficiência
visual a continuidade das atividades em casa. para que possam se tornar mais
independentes e
c) Divulgar o trabalho realizado pela ACIC, através de meios de comunicação.
Como sugestão para a ACIC, voltada ao profissional de psicologia:
a) Realizar reuniões de grupo, com as famílias dos associados que demonstram
interesse em participar, após um contato de convite aos mesmos. As reuniões poderiam ser
trabalhadas na perspectiva do autor Afonso (2000, p. 39):

grupos que trabalham sobre os conflitos psíquicos de seus membros,
considerando suas crenças, idéias e sentimentos, conscientes e
inconscientes, visando a sua reflexão e mudança, estimulando a
elaboração de problemas psíquicos, emocionais e relacionais, buscando
promover a mudança da problemática psíquica e/ou da própria estrutura
psíquica de seus membros e ajudá-los a construir formas de lidar com
suas angústias e conflitos psíquicos e relacionais-.

Como sugestão, para os profissionais de Serviço Social da ACIC:
a) Realizar palestras informativas periódicas de natureza sócio-educativas.
com as famílias e associados abrangendo vários assuntos como por exemplo: sobre como
lidar com a pessoa com deficiência visual, as atividades que são desenvolvidas na
instituição; embora não citado pelos entrevistados as palestras também poderiam conter
informações referentes aos direitos das pessoas com deficiência visual. Sendo

1 10

primeiramente necessário verificar a disponibilidade de horário dos familiares e dos
associados e levantar durante as reuniões outros assuntos de interesse dos familiares. Cabe
ressaltar que o profissional de Serviço Social também pode elencar assuntos prioritários,
conforme a demanda da instituição.
Considera-se importante à continuidade do trabalho que objetiva, os
profissionais que trabalham na área de reabilitação:
a) Saber relacionar-se com a pessoa com deficiência, sobretudo como pessoa e
não somente como técnicos de reabilitação.
Aos responsáveis pelas políticas e instituições públicas:
a) Elaborar programas preventivos de saúde;
b) Criar e divulgar uma nova visão social, voltada à dignidade e direitos, visto
que as pessoas com deficiência possuem direito de ter acesso aos bens e serviços existentes
na sociedade;
c) Promover eventos que discutam a importância da organização da sociedade
na promoção de eventos como: seminários, congressos, etc;
d) Envolver as famílias, para que estas se tornem mais participativas no
processo de integração social da pessoa com deficiência;
e) Incluir incentivos para que as empresas admitam pessoas com deficiência.
que possibilitem a capacitação profissional e o cumprimento do inciso

VIII

do artigo 37.

em relação ao percentual de cargos e empregos públicos;
f) Garantir um maior investimento na pesquisa e na formação dos profissionais
e
g) Promulgar regulamentos aplicativos das leis existentes, para que ocorra um
atendimento global e integrado.

II I

Através deste trabalho constata-se que a presença do Assistente Social é
fundamental e por isto contribui para a inclusão da pessoa com deficiência, a discussão, a
construção e a concretização das políticas públicas, objetivando propiciar a igualdade de
oportunidades, a efetivação dos direitos essenciais à vida de cada indivíduo e favorecer o
exercício pleno de sua cidadania.
Um dos objetivos deste trabalho foi destacar e implementar, a participação da
família no processo de reabilitação e profissionalização prestado pela ACIC, devido à
pesquisa ter tido urna abrangência municipal, decorrente do pouco tempo para sua
realização e o fato de que a ACIC realiza atendimento as pessoas com deficiência visual
de todo o Estado de Santa Catarina. do Brasil e até do exterior. Propõe-se que este tema
seja objeto de outras pesquisas que se dediquem a analisar como poderá ocorrer a
aproximação e participação das famílias não residentes em Florianópolis.
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APÊNDICE A

PERGUNTAS REALIZADAS NAS ENTREVISTAS

Data:
Entrevista:
Identificação:
I- Nome?
2- Idade?
3- Parentesco?
4- Profissão?
5- Grau de Escolaridade?
6- Nome do associado atendido?
7- Idade?
8- Profissão?
9- Desde de quando possui deficiência visual?
10- A deficiência visual é parcial ou total?
11- Causa da deficiência?
12- Data de ingresso da pessoa com deficiência na ACIC?
13- Você considera que as pessoas com deficiência visual precisam de atendimento
especializado? Qual? Que tipo?
14- Como é a relação da pessoa com deficiência visual com a família?
Ótimo ( )

Bom ( )

Regular ( )

Ruim ( )

Por que?
15- Em quais circunstancias vocês comparecem a ACIC? Por que?

16- A família é importante no processo de reabilitação da pessoa com deficiência visual?
Por que?

17- Você acha importante haver uma maior aproximação de sua família com a ACIC? Por
que?
Não ( )
Sim ( ) Como isto poderia ocorrer?
18- Qual é a sua opinião sobre o atendimento prestado pela ACIC? Você identifica
resultados decorrentes da reabilitação? Quais?
19- Você tem sugestões para melhorar o atendimento prestado'? Quais? Quem deve se
responsabilizar por concretizá-los'?
20- Qual é a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na ACIC?
21- A ACIC e a família realizam um trabalho integrado para o processo de reabilitação da
pessoa com deficiência visual?
( ) Sim. Como ele acontece?
( ) Não. Por que'?

ANEXO A

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO - ACIC
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Art:--1 °:—A - AssOCiã ç
i ão-eatarinense

para Integração do Cego - ACIC, É uma
entidade de cegos, para cegos, fundada em 18 de junho de 1977, na cldade de
Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, onde tem sede e foro, tendo
como endereço a Rodovia Virgílio Várzea, 1300, bairro Saco Grande, atuando
como uma sociedade civil, sem fins econômicos , de âmbito estadual e que tem
por finalidade incluir na sociedade os deficientes da visão (cegos e baixa visão)
de ambos os sexos e de todas as idades, sem quaisquer distinções. Se regerá
pelo presente e pela legislação específica;
.

§1° Aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no
território nacional.
§2° Não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma
ou título, a seus diretores, conselheiros, associados instituidores, benfeitores
ou equivalentes.
§3° Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela
do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.
Art. 2°: Para este estatuto são considerados os seguintes conceitos:
a) '.:eí_; H eira, a acuidade

visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com
a rlielho: correção óptica;
b) Baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 a 0,05 no melhor olho e
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 urna 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 o exercício de atividades lucrativas, promover a sua
colocação profissional e favorecer-lhes condições de competir no mercado de
trabalho, de modo a que possam manter-se com recursos próprios;
c) Assistir-lhes aos dependentes, em especial a infância eçpãrticularmente na
prevenção da cegueira;
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d) Promover campanha de esclarecimento público quanto às
possibilidades de trabalho e de servir, combater preconceitos que possam lèvãr,,...
à sua segregação e lutar para que, neste sentido, sejam adotadas providênciaslegais 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.

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 ào 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 0 : 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 para usufruir dos serviços que ela proporciona sem direito a votar
e ser votado;
d) São associados cooperadores as pessoas físicas ou jurídicas, que
desejarem .colaboratpara-p:manutenção e desenvolvimento as atividades da
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São associados beneméritos as pessoas pertencentes às categorias de
associados previstas nos itens a, b, d e f e que 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 Às distinções previstas neste e no artigo anterior serão
concedidas por iniciativa de qualquer dos órgãos de administração da ACIC e
mediante aprovação da Assembléia Gerai.
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, ben-1 como cumprir outros compi omissos assumkios para
com i 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.
§3° - Em caso de indeferimento do pedido de reconsideração, o recorrente,
poderá interpor recurso de Apelação à Assembléia Geral.
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CAPÍTULO III

1

'..;

^

DOS ORGÃOS DE ADrVIINISTRAÇÃO,
SUA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA

Art. 12°:
12°: 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.

CAPÍTULO 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 pieno 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 feiiativa 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 2/3 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 alienação ou hipoteca de bens móveis, imóveis e semoventes da
sociedade, mediante proposta da Diretoria;
i) Dirimir dúvidas quanto à interpretação e aplicação de disp sições estatutárias
e resolver os casos omissos;
j) Ter a iniciativa de proposta ou sobre esta emitir parecer rela emente;
À
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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 aprovação;11,
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 mes 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, a° condições estabelecidas ne item anterior.
Art. 18°: A Assembléia Geral reunir-se-á em primeira convocação com metade,
mais um de seus membros e em segunda convocaçâo, 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 votações serão nominais, salvo quando outro modo decidir a
Assembléia.
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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 nevc1mente 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:
a) Representar a sociedade isoladamente, ativa e passivamente, em juízo e
fora dele;
b) Assinar, com o Diretor Financeiro, os cheques ou outros documentos de
obrigação financeira;
c) Presidir as reuniões da Diretoria;
d) Superintender as atividades dos órgãos executivos da ACI ;
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e) Autorizar despesas;
f) Encaminhar à Assembléia Geral o relatório anual das atividades da ACIC , qrespectiva prestação de contas;
g) Admitir e demitir funcionários da entidade;
h) Sempre que o Presidente se afastar do Estado ou do País, 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 atidades e respectiva prestação de contas
da Diretoria em conjunto com a Presidância;
f) Prestar informações à Diretoria ou a Assembléia Geral quando solicitadas,
sobre as atividades de secretaria;
Parágrafo Ur ico - 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) Acompanhar todos os assuntos e procedimentos relativos aos interesses
econômicos-financeiros e patrimoniais da ACIC;
f) Encarregar-se da contabilidade da. entidad,::D—\\
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g) Encaminhar relatório, balanços patrimoniais, para apreciação do Conseth0
,
Consultivo;
h) Prestar informações, quando solicitadas à Diretoria 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.
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) E I Rborar 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 Informaçf es à Diretcria ou a Assembiéia Geral quando solicitadas,
sobre as atividades desenvolvidas r 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 para efetuar o pagamento das despesas programadas;
g) Elaborar um orçamento anual com previsão de despesas para a manutenção
dos serviços da entidade;
funcionários
saídas dd ssfuncionários
h) Ter sob sua guarda o controle de horário, entradas e saídas
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i) Controlar c pagamento das mensalidades das diferentes categonas de
associados juntamente com a Secretaria, bem como outras particiPaçõ
_es.
financeiras;
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 informações 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, 9. té dezembro de
cada ano;
f) Manter sob sua responsabilidade documentos referentes ao seu
departamento;
q ) 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
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;
J) 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 Desportos:
a) Elaborar o calendário de eventos esportivos que a entidade participará ou a
ser pr9m9 yld_QpQr.,esta,..juntamente com , a , Diretoria de Eventos S ciais;
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b) Manter registro dos atletas participantes nas diversas modçiades'\ji
desportivas, bem como uma sala de troféus;
c) Coordenar as atividades desportivas programadas pelo departamentej,'.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,
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 uni 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 dg, 1nvolvidas no seu departamento;
IH
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• -------ArrO ' Cbh-Seit-;o 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 4 (quatro) anos, sendo eleito e
empossado juntamente com a Diretoria.
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°: Compete ao Conselho Fiscal:
a) Emitir parecer sobre as demonstrações contábeis de res onsabilidade da
Diretoria;
b) Examinar, trimestralmente, os livros contábeis, documento l e balancetes;

sul..4Áo

*o) Denunciar à Assembléia Geral, erros, fraudes ou crimes verificados f.,ontra- OVVurici
patrimônio da entidade.
Art. 36°: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente para apreciars.;).
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 Gerai.
Parágrafo Único: O Conselho Consultivo 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 ASSESSOR:AS
Art. 39°: A ACIC terá dentre
sua estrutura duas assessorias (Acsessoria
omunicação e Assessoria Jurídica), que serão vinculadas à Residência, 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 demanda da imprensa, quando esta solicitar entrevistas, o
responsável deverá indicar a pessoa para concedê-las, bem como acompanhar
todo o processo de produção/realização da mesma;
d) Fazer a clipagem dos assuntas divulgados na imprensa sobre a en idade;
_
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e) Estar. à disposição da Diretoria e dos associados para troca de idéia! erp.
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 ACIC;
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.
2. ASSESSORIA JURÍDICA
a) Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os processos judiciais e
extrajudiciais onde a ACIC é parte, bem corno 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 acs assoc i ados 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;
i) 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 astar l iaal, OAB e organizações afins;
k) Assessorar e fisdaliza; todos os órgãos da AC1C (assembléias, reuniões);
1) 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,
a sseguran,Oelhes----as, direitos estabelecidos em leis de âmbito municipal,
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‘-----Àí-"t.--.4-1°: O patrimônio social será constituído dos bens imóveis, móveis e
semoventes, bem como das contribuições dos seus associados, doações,
subvenções, legados e semoventes.
Art. 42°: A alienação, hipoteca, penhor, venda ou troca de tz ens patrimoniais da
associação somente poderá ser decidida por aprovaçã da maioria dos

•

•

associados legalmente cadastrados em pleno gozo dos seus direitos sociais,
civis e políticos, devendo ser convocada uma assembléia geral extraordinária
para tal fim.
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EXERCÍCIO SOCIAL

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

CAPÍTULO XII
DA LIQUIDACÃO

Art. 445°: A associação poderá ser extinta por deliberação de 2/3 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 Gera; Extm3rdinária convocada expressamente nara 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 Único - Para satisfazer este artigo, será dado prioridade à Instituição
que tenha sede em Santa Catarina, a critério da Assembléia Geral.

CAPÍTULO XII!
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

) .....x
\‘' ' ...a .
Art. 49°: O estatuto desta asociação não será reformável no tocantea,
administração, salvo se proposta e aprovada por 2/3 dos presentes em .---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.
‘.
Art. 51°: Em caso de vacância do cargo de Presidente no curso da primeira ---"‘
ymetade do mandato, roceder-se-á a nova eleição, dentro de trinta dias. Se a
•
C'
vaga ocorrer na segunda metade do quadriênio, o Vice-presidente assumirá
cargo e completará o mandato.
c: Ve c)
,
n:
, 2È-. "
Art. 52°: O presidente poderá designar um Diretor para substituir o
'viu- ,F.:...
presidente ad referendum da Assembléia Geral que será convocadà:
especialmente para sua homologação.
p

I)

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 3 Conse heiros Fiscais com mandato de quatro
anos.
l
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Parágrafo Único: Será convocada para Março de 2005, uma Assembléia Ge
2 klI
Extraordinária com- o objetivo de eleger os diretores para os departamen.
criados, o qual exercerão seus cargos até a conclusão do mandato do at
-2-V•:-•`:: -E
presidente da entidade.
—
Art. 54 : A ACIC deverá promover o recadastramento para reformula)
atualizar o seu quadro societário.
eu
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Parágrafo lialice - O prazo para este recadastramento é de um ano a contar
publicação ao presente estatuto, devendo este ser atual:zada a cada três ar
ocasião que cada associado deverá conhecer seus deveres, conforme
disposto no Art. 8° deste Estatuto.

de publicação do presente Estatuto.
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Art. 56°: Fica eleito o Foro desta comarca para qualquer ação fundada neste
estatuto.
Reoistro de Títulos e Docuaent
os/R.C.Pessoas Juría
OfiCial:
dics
Luz Faria
Oficial Maior: Maria Faria de Souza
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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 c

>

á- LU

Cf"

ul

ANEXO B

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO - ACIC
Rodovia Vireflio Várzea, 1300 - Saco Grande II - Florianópolis / Santa Catarina
CEP: 88.032-001 - CAIXA POSTAL 784 Fone/Fax: ( 048) 238-0169
Declarada de Utilidade Pública pelas leis n°94.230 de 15.04.87 Federal) 5.478 de 09.10.78
( Estadual ) e 1606 de 28.08.78 ( Municipal)
Registro no CNAS - Processo n° 28995.001049/94-89 na Coordenação de
Promoção Social sob n° SEBES/CPS 049/79 CGC. 83.598.136/0001/72

Formulário da Avaliação Social
Prontuário n° :
Data :

1- Identificação:
Nome:
Sexo:

Estado Civil:

Data de Nascimento:

Idade Cronológica:

Local de Nascimento:

Filiação: Pai:
Mãe:
Responsável:
Endereço Residencial:_
CFP.
Ponto cie Referência:
Local de Trabalho do Responsável:

Fone: (
Fone: (
Série:

N° Cart. Prof. :

CI:

Órgão Emissor :

Data Expedição:

CPF:
Cartão do SUS:
Titulo De Eleitor:
Certificado de Reservista:

Zona:
Região:

Seção:

Outros: Convênios:
2 — Se já teve contato com mais alguma pessoa deficiente visual para ser encaminhada
para a ACIC.

Condições Habitacionais :

Residência
Madeira: ( )

Própria ( )

Em Aquisição ( ) Valor R$

Alvenaria ( )

Alugada ( )

Valor R$

Outros ( )

Cedida ( )

Dependências (cômodos):

Água

Encanada:( )
Fossa:

Sim ( )

Energia: Sim ( )

Fonte: ( )
No(

Não ( )

Poço ( )
)

Esgoto: Sim ( )
Tipo :

3- Bens
Móveis

Imóveis:
4 - Nível Sócio Econômico:

5 -Vida Comunitária :

6- Vida Familiar:

7 - Lazer: () que gosta de fazer)
Atividades Culturais:
• Teatro ( )
• Coral (
)
• Dança ( )

instrumentos musicais: (
Poesias ( )
Outros ( )

8 - Aspiração A Nível Laborial e Educacional:

9 - Trabalho Anterior:

Outros ( )
Não( )

10 — Situação Previdenciária:

11- Aspectos Referentes À Saúde:
• Alimentação (tem alguma problema)
• Faz dieta: açúcar e sal
• Doenças e ou deficiências que tem
• Encaminhar para os cozinheiros para os mesmos saberem a dieta do aluno
• Dentição (vê se tem algum problema)
• Saúde atual

