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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar um breve relato de experiência 

profissional realizado na instituição pela assistente social e estagiárias no Centro Dia. Para 

entender as características da atuação do Centro Dia, foi necessário descrever sucintamente o 

histórico da instituição, assim como as orientações técnicas legais em consonância com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais para funcionamento do mesmo. Como 

fruto da realização deste trabalho, percebe-se a importância da continuidade do serviço em 

Centro Dia para o fortalecimento social e familiar dos indivíduos com surdez e outros 

comprometimentos. 
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1. Introdução:  

No município de Ponta Grossa a formação dos surdos em meados dos 

anos de 1980 tinha uma visão totalmente clínica terapêutica da surdez, com a 

tentativa de adaptar às pessoas surdas ao modo de se comunicarem através 

da língua utilizada pela comunidade ouvinte como única possibilidade.  

Com a Lei n°10.436 de 24 e Abril de 2002 da Constituição Federal de 

1988 a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais é reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão junto com outros recursos de expressão a ela 

associados. Gerando um grande avanço a comunidade surda de nosso país. 

Ainda na Constituição Federal de 1988 Lei n° 13.146 de 6 de julho de 

2015: 

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania.  

 

Desta forma, o surdo como qualquer outro cidadão é uma pessoa de 
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direitos, e nosso papel como profissionais do Serviço Social é lutar diariamente 

para garantir que isso ocorra de forma efetiva a todos que necessitarem. 

Buscando a construção saudável da identidade da pessoa surda na sociedade 

através do exercício da cidadania. 

O Serviço Social na ACAp - Associação de Apoio Atendimento e 

Assessoramento à Comunidade Surda Geny de Jesus Souza Ribas vem 

desenvolvendo diversas atividades que buscam garantir esse acesso a todos 

os usuários. Desta forma buscou-se no artigo apresentar um breve relato de 

experiência profissional realizado na instituição pela assistente social e 

estagiárias no Centro Dia. 

 

2.  Desenvolvimento 

2.1 Caracterização do campo de atuação; 

O Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala - CEPRAF 

é reflexo de uma visita realizada em 1977 à APAE. A chefe do Departamento 

de Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação da época, Maria de 

Lurdes Canziane, ao realizar esta visita, constatou que as crianças surdas 

estavam sendo educadas em uma escola para deficientes mentais, Canziane 

sugeriu à Secretária Municipal de Educação de Ponta Grossa, Professora 

Railda Scheiffer, que se criasse um programa específico para estes deficientes 

auditivos. Um dos primeiros espaços disponibilizados para a atuação da escola 

foi em das salas da Biblioteca Pública Municipal Bruno Enei. Dando início 

assim as atividades do CEPRAF, que passou a ter uma sede própria apenas 

no ano de 1996, onde está localizado até os dias de hoje. (ANTUNES et al. 

2002).  

Até o final dos anos de 1989 a perspectiva do desenvolvimento estava 

voltada para a oralidade do surdo, porém com o tempo e novas experiências 

novas abordagens foram desenvolvidas. Dando ênfase a identidade do surdo e 

suas especificidades, a filosofia da Comunicação Total, a qual entende que o 

aprendizado da língua oral não assegura o desenvolvimento da pessoa surda. 

Desta forma, percebeu-se a necessidade de combinar variados recursos 

linguísticos como a língua de sinais, a linguagem  oral e os seus códigos 

manuais, onde aos poucos os profissionais foram aperfeiçoando suas práticas 



 

e aumentando o entendimento do que seria o desenvolvimento global dos 

surdos. (ANTUNES et al. 2002). 

Ao mesmo tempo em que se ampliava o espaço físico do CEPRAF, se 

aperfeiçoava também as propostas educacionais desenvolvidas com os surdos. 

A ideia de uma escola bilíngue, escola que enfatizasse tanto a língua dos sinais 

bem como a modalidade escrita do português, língua oficial do Brasil, foi 

ganhando uma proporção cada vez maior. No ano de 2001, foi criada no 

mesmo espaço do CEPRAF, a Escola Municipal para Surdos Geny de Jesus 

Souza Ribas - Educação Infantil e Ensino Fundamental I e Ciclos. (DUTRA 

2005). 

De 2003 em diante, o CEPRAF Geny Ribas, continuou desenvolvendo 

ações nas áreas educativa, social, saúde, trabalho, desportiva e cultural. O 

atendimento foi se consolidando com o apoio da comunidade surda e através 

de uma equipe técnica multiprofissional especializada e o trabalho estendeu-se 

para todo o município de Ponta Grossa e região. 

No ano de 2013, em consonância com as novas perspectivas adotadas 

a partir da década de 1990, como a filosofia da Comunicação Total que 

entende que o aprendizado da língua oral não assegura o desenvolvimento da 

pessoa surda. Decorrendo em mudanças, como no estatuto onde o CEPRAF 

passou a ser denominado de ACAp . (ESTATUTO da ACAp, 2013). 

Com as discussões sobre o reordenamento institucional que já vinham 

sendo debatidas a algum tempo, em 2018 deu-se início as atividades do Centro 

Dia. O Centro-Dia de Referência é uma unidade pública especializada que 

atende jovens e adultos com deficiência que não têm autonomia e dependem 

de outras pessoas, disponibilizando apoio às famílias dos usuários que são 

atendidos na instituição. 

 

2.2 Centro-dia 

Seguindo a regulamentação do SUAS, em 2009 o CNAS aprovou a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais trazendo um rol de 

serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, 

de Média e de Alta Complexidade. Dentre eles, tipificou o Serviço de Proteção 



 

Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias como Serviço 

da Proteção Social Especial de Média Complexidade. (BRASIL, 2009, p.3) 

O MDS descreve o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias  como um serviço : 

 

para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas 
com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que 
tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: 
exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes 
discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 
adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, 
desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras 
que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da 
autonomia. (BRASIL, 2009, p.27) 
 

Este  serviço pode ser ofertado  no domicílio do usuário, em Centros-

Dia, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou em 

Unidades de Referência. (BRASIL, 2009, p. 29). Podendo ser uma unidade 

pública Estatal, quando o serviço for ofertado diretamente pelo Município ou 

pelo Distrito Federal, podendo não estatal, quando ofertado pelo Município em 

parceria com Entidades Sociais vinculadas ao SUAS.  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome:  

 

O Centro-dia é uma unidade especializada de oferta do Serviço de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade do SUAS que presta 
atendimento, durante o dia, a jovens e adultos com deficiência em 
situação de dependência e suas famílias.(BRASIL, s/ano, p.33) 

 

No Centro-dia são realizadas um conjunto variado de atividades de 

convivência grupal, social e comunitária, fortalecimento de vínculos, 

convivência familiar cuidados pessoais, atividades culturais, inclusão em outros 

serviços no território ou na instituição (por exemplo, educação, consultas 

médicas e odontológicas, esporte e lazer), orientação e apoio aos cuidadores 

familiares, dentre outras atividades que contribuam para a superação das 

barreiras, dependência e risco por violação de direitos. Estimulando os 

usuários a levarem a vida da forma mais independente possível contribuindo 

para aumentar a autonomia e evitar o isolamento social da pessoa com 

deficiência e do cuidador familiar. 



 

O atendimento especializado para este público considera que o mesmo 

pode ter suas limitações agravadas pela situação de dependência de cuidados 

de terceiros, por isolamento social, confinamento, falta de cuidados adequados, 

alto grau de estresse do cuidador familiar, dentre outras condições.(BRASIL, 

s/ano, p.10) 

 

2.3 Em relação à Prática Profissional na Instituição 

O Serviço Social na instituição teve início no ano de 1991, através da 

Assistente Social Maria de Fátima Fiebig. No seu decorrer histórico, a ACAp 

contou com várias profissionais de Serviço Social, entre as quais a Assistente 

Social Dulcimar, Isabela Nadal, Ines Chui Lopes, Anagiza Heinrichs e a atual, 

Larissa Machado Janiaki. (JANIAKI, 2016, p.11) 

 

No art.4o do Estatuto da ACAp diz que a Geny Ribas tem como missão 

desenvolver ações nas áreas de assistência social, de educação e da saúde na 

perspectiva de promover e assegurar o desenvolvimento global da pessoa 

surda, sua inclusão social e o respeito às suas diferenças.  

No Centro Dia o Serviço Social oferta, durante o dia, atendimento em 

grupo visando cuidados pessoais a surdos em situação de dependência, seus 

cuidadores , apoiando assim às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua 

sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar (LIBRAS), que visem à 

autonomia dos envolvidos. 

Entre os objetivos das ações desenvolvidas no Centro-dia na instituição 

estão: Oferecer um conjunto variado de atividades de convivência familiar e na 

comunidade ampliando as relações sociais; Promover a autonomia e a 

melhoria da qualidade de vida de pessoas surdas com grau de dependência; 

Favorecer os sentimentos de segurança e auto estima; Promover acessos a 

benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 

socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de 

Garantia de Direitos; Contribuir para a superação das situações de isolamento 

social e das barreiras de inclusão social; Promover a capacitação e a 

descoberta de novos saberes sobre cuidados pessoais; Envolver a comunidade 

e o voluntariado social; Oferecer Serviço de Proteção Social Especial de Média 



 

Complexidade para Pessoas com Deficiência - Centro Dia. (SANTOS, 2018, 

p.13). 

Na demanda diária do Serviço Social na instituição são encontradas 

situações emocionais e afetivas, casos de pobreza extrema, encaminhamentos 

para o mercado de trabalho, questões burocráticas, casos de violência, acesso 

ao BPC, encaminhamento para o cartão de transporte, desenvolvimento de 

relatórios, acompanhamento com os familiares que acompanham os alunos na 

Escola Bilíngue para Surdos e atendimentos em outras áreas da instituição. 

O atendimento na instituição se inicia através da  acolhida, a escuta 

ativa e qualificada do usuário e sua família e a elaboração conjunta de um 

Plano de Atendimento Individual ou Familiar - PIA. Entre os instrumentais 

técnicos utilizados pelo serviço social na prática da instituição estão: 

Observação - Através do comportamento dos usuários em suas atividades 

diárias e também com as famílias; Pesquisa - através de pesquisas 

bibliográficas relacionadas ao tema para sempre se manter atualizado sobre 

novas técnicas e instrumentais utilizados; Supervisão e coordenação - Estando 

sempre atento às atividades desenvolvidas com os usuários do centro-dia e 

atendendo demandas que percebamos necessárias, em conjunto com a equipe 

multiprofissional, educadora social, terapeuta ocupacional e técnicos 

cuidadores; Triagem - através do primeiro contato do usuário com a instituição, 

para conhecer seu histórico de vida, contexto familiar e social; Reunião - 

Reuniões de planejamento junto com a coordenação; Estudo de caso - 

Desenvolvido com os usuários, principalmente os que estão chegando na 

instituição, para conhecer um pouco mais sobre os seus contextos de vivência; 

Entrevista - Com os usuários, quando possível, e com suas famílias; 

Orientação  Quando necessários para as famílias e qualquer usuário que tenha 

algum tipo de dúvida sobre o benefício, mercado de trabalho e afins; 

Encaminhamento - Realizado principalmente no mercado de trabalho e para o 

Benefício de Prestação Continuada - BPC; Visitas domiciliares e institucionais - 

Visitas a famílias dos usuários e instituições em eventos pontuais; Relatórios - 

relatórios de visita, e o relatório mensal, entre uma vez por mês à Fundação de 

Assistência Social de Ponta Grossa- FASPG e Pareceres e PIA - Plano 

Individual de Atendimento. 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/faspg
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Os serviços ofertados têm como finalidade a promoção da autonomia, 

inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

São desenvolvidas na instituição inúmeras atividades, entre elas, 

atividades culturais, de lazer, acompanhamento, orientações às famílias, entre 

outras atividades visando estimular os usuários a levarem a vida da forma mais 

independente possível. 

Nesta perspectiva o trabalho que vem sendo realizado pela política 

pública de Assistência Social dentro da Instituição ACAp Geny Ribas aos 

surdos é necessário e complementam o desenvolvimento dos mesmos, 

evitando também o isolamento social da pessoa surda com grau de 

dependência no município de Ponta Grossa e região. Atualmente no Serviço 

Social da  instituição são cadastrados 390 usuários surdos, sendo 38 deles 

participantes regulares do centro-dia. 

Para o desenvolvimento do trabalho na instituição é fundamental que o 

profissional de Serviço Social possua conhecimento em Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS e conhecimento da legislação vigente em relação ao surdo 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Política, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência de 2015, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 

Caderno de Orientações Centro Dia, além dos documentos básicos da 

profissão como, a Lei de Regulamentação da profissão 8.662/93, Código de 

Ética da profissão, entre outros. 

 

3. Considerações Finais 

 Os desafios do Serviço Social diante da conjuntura atual, onde ocorre o 

desmonte de direitos são extremamente grandes, e na demanda do trabalho 

com surdos se dá da mesma forma. Direitos foram e são conquistados através 

de muita luta, e a garantia e efetividade dos mesmos nos dias atuais é uma luta 

diária no trabalho profissional.  

 No centro-dia da ACAp Geny Ribas o trabalho desenvolvido com a 

equipe multiprofissional busca-se potencializar as transformações que refletem 

na vida da população atendida. 

Com a atuação do Centro Dia observa-se o desenvolvimento de cada 

atendido, dentro de cada limitação pessoal. É significativa a presença e 



 

frequência regular do público nas atividades dos grupos em Centro Dia. Além 

disso, percebe-se a união e interação do grupo de surdos com os outros 

comprometimentos, favorecendo a convivência social e familiar de cada 

indivíduo. 
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