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RESUMO
Este artigo analisa a atuação do Centro-Dia Josevaldo Bezerra de Andrade, localizado no município
de Aracaju - SE, que atende pessoas com deficiência. Apresenta o histórico do Centro, uma breve
caracterização dos usuários e os serviços ofertados; discute sobre a participação das famílias e como
ocorre o trabalho interdisciplinar; e elenca os desafios encontrados na execução das atividades.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo e que se referenciou no método
materialista histórico-dialético. Utilizou-se as pesquisas bibliográfica, documental e empírica, e
como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. O referido Centro conta com uma
equipe multidisciplinar, que atende 39 usuários e cujas ações visam a autonomia e independência
destes. Há diminuta participação da família e são vários desafios enfrentados pela equipe e usuários.

Palavras Chaves: Pessoas com Deficiência. Assistência Social. Centro-Dia. Aracaju.
ABSTRACT

This article analyzes the performance of the Josevaldo Bezerra de Andrade Day Center, located in
the municipality of Aracaju - SE, which serves people with disabilities. It presents the history of the
Center, a brief characterization of the users and the services offered; discusses the participation of
families and how interdisciplinary work occurs; and lists the challenges encountered in carrying out
the activities. This is an exploratory research, qualitative in nature and referred to in the
historical-dialectical materialist method. The bibliographic, documentary and empirical researches
were used, and as a data collection instrument the semi-structured interview. This Center has a
multidisciplinary team, which serves 39 users and whose actions aim at their autonomy and
independence. There is little family participation and there are several challenges faced by staff and
users.
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RESUMEN
Este artículo analiza el desempeño del Centro de Día Josevaldo Bezerra de Andrade, ubicado en el
municipio de Aracaju - SE, que atiende a personas con discapacidad. Presenta la historia del Centro,
una breve caracterización de los usuarios y los servicios ofrecidos; discute la participación de las
familias y cómo ocurre el trabajo interdisciplinario; y enumera los desafíos encontrados al llevar a
cabo las actividades. Esta es una investigación exploratoria, de naturaleza cualitativa y referida en el
método materialista histórico-dialéctico. Se utilizaron las investigaciones bibliográficas,
documentales y empíricas, y como instrumento de recolección de datos, la entrevista
semiestructurada. Este Centro cuenta con un equipo multidisciplinario, que atiende a 39 usuarios y
cuyas acciones apuntan a su autonomía e independencia. Hay poca participación familiar y el
personal y los usuarios enfrentan varios desafíos.
Palabras clave: Personas con discapacidad. Asistencia social. Centro-Dia. Aracaju
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1 INTRODUÇÃO
O Centro-Dia é um serviço da política de assistência social que começou a ser implantado no país em
2012, cujo objetivo é atender a pessoa com deficiência e sua família. Nasceu fruto de todo processo
de luta que se travou a partir dos anos de 1980 e que culminou com a Constituição Federal de 1988,
quando se ampliou e reconheceu alguns direitos sociais, entre eles aqueles relacionados a este
segmento populacional. Trata-se de um serviço novo e que vem sendo implantado em todo território
nacional. Este artigo objetiva analisar a atuação do Centro-Dia Josevaldo Bezerra de Andrade,
localizado no município de Aracaju - SE, a partir da discussão de alguns eixos temáticos: O
Centro-Dia/Aracaju: histórico e público atendido; Serviços ofertados no Centro-Dia/Aracaju; A
participação das famílias na oferta dos serviços do Centro-Dia/Aracaju; A atuação interdisciplinar da
equipe de profissionais do Centro-Dia/Aracaju e seus principais desafios; As dificuldades dos
usuários no acesso aos serviços ofertados pelo Centro-Dia.
Trata-se de um estudo de caráter exploratório e qualitativo, que se referenciou no método materialista
histórico-dialético. Utilizou-se as pesquisas bibliográfica, documental e empírica, para elucidar a
temática estudada. Como instrumento para a coleta dos dados, foi utilizada a entrevista
semiestruturada, realizada junto a 07 profissionais que desenvolvem suas atividades no Centro-Dia.
Foi preservado a anonimato das pessoas entrevistadas, que são identificadas nesse artigo por
números, de acordo com a sequência que ocorreram as entrevistas. Convém pontuar que esta
pesquisa é resultante de um Trabalho de Conclusão de Curso realizado no ano de 2018.

2 O CENTRO-DIA/ARACAJU: HISTÓRICO E PÚBLICO ATENDIDO

Inaugurado em Aracaju no ano de 2014, o “Centro-Dia Josevaldo Bezerra de Andrade” recebeu esse
nome em homenagem a um importante paratleta sergipano, popularmente conhecido por Diel, já
falecido, mas que representa uma das figuras mais importantes do estado de Sergipe na luta contra o
preconceito e discriminação às pessoas com deficiência (PREFEITURA DE ARACAJU, 2014).
O Centro-Dia consiste em uma unidade que oferta serviço de proteção social especializada de média
complexidade, que atende a jovens e adultos com deficiência na faixa etária entre 18 e 59 anos,
prioritariamente usuários do BPC e que dependam do cuidado de terceiros. Em Aracaju, o
Centro-Dia funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, em um prédio próprio da Prefeitura
Municipal, que fora reformado e adaptado especialmente para atender as necessidades das pessoas
com deficiência.
Os usuários podem ter acesso ao serviço por meio de demanda espontânea ou através de
encaminhamentos de outros serviços e órgãos de defesa e garantia de diretos, além dos CRAS e
CREAS. Atualmente 18 profissionais compõem a equipe do Centro, sendo 2 assistentes sociais, 1
psicólogo, 1 terapeuta ocupacional, 1 coordenador, 4 cuidadores sociais, 5 educadores sociais, 2
auxiliares administrativos, 1 auxiliar de serviços gerais e 1 motorista. Conta, também, com carro
próprio adaptado para atender as necessidades dos usuários.
De acordo com os entrevistados, 39 usuários são atendidos no serviço e frequentam o Centro-Dia de
dois a três turnos por semana, sendo que em alguns casos estes podem utilizar o serviço em tempo
integral, conforme a necessidade observada pela equipe técnica. Destes, 13 são jovens, 24 adultos e 2
idosos. Os adultos representam a maioria dos usuários assistidos, ou seja, são pessoas em plena idade
ativa, mas que se encontram fora do mercado de trabalho devido ao tipo de deficiência e da condição
de dependência de um cuidador para realizar as atividades cotidianas.
Já com relação ao sexo, constatou-se que o maior número de usuários é de adultos do sexo
masculino, seguido de adultos do sexo feminino, jovens do sexo feminino e masculino, e, por último,
idosos do sexo feminino. É proporcional o quantitativo entre os sexos feminino e masculino (20 e 19,
respectivamente). De acordo com o último Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2012), a deficiência é
maior entre as mulheres. Esse dado coincide, de certa forma, com o que fora encontrado no
Centro-Dia. Apesar da pequena diferença entre os sexos, o feminino compreende o maior número de
usuários atualmente assistidos pela instituição, num total de 20 pessoas. Essa questão da prevalência
de mulheres pode ser melhor identificada quando analisados os tipos de deficiência apresentadas
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pelos usuários atualmente assistidos pelo serviço.
Verificou-se que a deficiência intelectual possui maior incidência entre os usuários atualmente
acompanhados. Dos 18 usuários que possuem essa deficiência, 12 são mulheres e 6 são homens,
sendo 15 deles adultos. Os autistas acompanhados pelo serviço correspondem a 5 pessoas, sendo a
maioria adulta e também do sexo feminino. A deficiência física aparece em terceiro lugar, com um
total de 4 usuários, seguido daqueles com deficiências múltiplas, que correspondem a 3 pessoas. Os
deficientes auditivos e visuais são a minoria entre os assistidos pela unidade.
No Brasil, segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2012) existem hoje cerca de 45 606 048
milhões de pessoas que afirmaram ter pelo menos uma das deficiências investigadas, o que
corresponde a 23,9% da população brasileira. A Região Nordeste é a que concentra os maiores
percentuais da população com deficiência. Já em Sergipe existem mais de 500.000 pessoas que se
declaram com alguma deficiência. Ou seja, os dados estatísticos nos revelam o quanto ainda é
necessário avançar na ampliação da oferta dos serviços socioassistenciais para este público. Em
Sergipe, um grande passo foi dado com a implantação do Centro-Dia/Aracaju, mas é preciso
continuar a caminhada nessa direção, garantindo o acesso da população, a oferta dos serviços com
qualidade, uma vez que são inúmeros os desafios enfrentados por este segmento populacional.
Vejamos nos próximos eixos, como isto tem se efetivado em Aracaju.

3 OS SERVIÇOS OFERTADOS NO CENTRO-DIA/ARACAJU

De acordo com o Caderno de Orientações do Centro-Dia, este equipamento deve ofertar serviços em
três dimensões: a) desenvolvimento da convivência; b) fortalecimento de vínculos familiar, social e
grupal e c) aprimoramento dos cuidados pessoais. Nestas dimensões um dos desafios colocados aos
gestores do serviço é o seguinte:

[…] ofertar atividades de cuidados que alcancem duas dimensões: a básica – apoio na realização das
atividades essenciais da vida diária, como vestir-se, agasalhar-se, comer, fazer higiene pessoal,
locomover-se e outras, e a instrumental – apoios voltados para o desenvolvimento pessoal e social da
pessoa com deficiência, como levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a
integração e a participação do indivíduo no seu entorno, em grupos sociais, incentivo ao
associativismo, dentre outros. (BRASIL, [201-?], p. 12-13, grifo nosso).

Atendendo a estas dimensões, um planejamento mensal é feito pelos profissionais do
Centro-Dia/Aracaju, a fim de desenvolver atividades básicas e instrumentais com os usuários,
algumas delas são: Atividades de Vida Diárias (AVDs), atividades de lazer, oficinas de artes e
atividades externas, como visita ao supermercado, ao campo de futebol, entre outras. Na execução
das atividades, os profissionais que têm mais relação com os usuários são os cuidadores, educadores
e terapeuta ocupacional. Os demais têm um contato mais pontual, através da escuta qualificada, na
hora das refeições, da acolhida e da despedida.
Vejamos agora a descrição de algumas atividades na dimensão instrumental, ou seja, voltada para o
desenvolvimento pessoal e social da pessoa com deficiência, com o objetivo de exercitar sua
independência, conforme o depoimento de um profissional entrevistado:

Então a gente aqui faz esse trabalho de trabalhar a autonomia com eles e também faz muito lazer, a
gente sai pra passear, a gente leva pra praia, leva pro cinema, pro Oceanário, leva no parque,
piqueniques [...] a gente levou outro dia no supermercado, para eles entenderem como trabalhar com
dinheiro, fizemos compras com eles, pra eles verem como é que funciona, você escolhe, você passa
por um caixa, você paga. Então a gente vai passando pra eles essas coisas do dia-a-dia para que
sejam mais independentes possível, alguns casos melhoram muito, outros não, dependendo da
deficiência, entendeu. (PROFISSIONAL 6).

Com relação às atividades que alcançam a dimensão básica, são desenvolvidas as Atividades de Vida
Diária ou “AVDs”, como costumam chamar os profissionais. São aquelas que atendem as
necessidades básicas dos usuários e fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa, como por exemplo:
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alimentar-se, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes, pentear os cabelos, entre outras. Porém,
devido as suas limitações e ao grau de dependência de cada usuário, estes precisam ser instigados no
sentido de desenvolverem a própria autonomia para executá-las. Além disso, é preciso considerar as
dificuldades externas relacionadas ao meio em que o usuário está inserido, sobretudo quando há
violação de direitos, isto é, pobreza extrema, violência doméstica, negligência e ou estresse do
cuidador.

A dependência é um conceito relacional que varia da interação da pessoa com deficiência com o
meio onde vive e suas barreiras; de pessoa para pessoa e, sobretudo, do grau de autonomia
conquistado para a superação das barreiras. Assim, autonomia e dependência passam a ser um
binômio que vai nortear as discussões em torno da desejada participação social das pessoas com
deficiência. (BRASIL, [201-?], p. 21).

Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF), o termo “incapacidade” é utilizado
para “designar um fenômeno multidimensional que resulta da interação entre as pessoas e o seu
ambiente físico e social”. (OMS, 2004, 215). Porém é preciso destacar que:

a CIF não é, de forma alguma, uma classificação de pessoas. Ela é uma classificação das
características de saúde das pessoas dentro do contexto das situações individuais de vida e dos
impactos ambientais. A interacção das características de saúde com os factores contextuais é que
produz a incapacidade. Assim, os indivíduos não devem ser reduzidos ou caracterizados apenas em
termos das suas deficiências, limitações da actividade, ou restrições na participação. (OMS, 2004, p.
215, grifos nossos).

Essa preocupação em desenvolver a autonomia e a interação entre os usuários apareceu por diversas
vezes nas falas dos entrevistados do Centro-Dia/Aracaju. Apesar de não existirem projetos ou
programas específicos, todos os serviços ofertados são pensados com esse objetivo. Em entrevista, o
profissional 4 pontou essa questão, dizendo o seguinte: “Os serviços que são ofertados aqui são
serviços da assistência, [...] a gente trabalha aqui atividades pra desenvolver a autonomia, que é o
principal objetivo do serviço”.
O profissional 2, também esclarece que a oferta do serviço se dá através de atividades desenvolvidas
pelos profissionais e não por programas ou projetos da instituição. “Não tem programas e nem
projetos assim estruturados, a gente trabalha com autonomia e a independência deles, são atividades,
oficinas, Atividades de Vida Diária (AVD), que são realizadas cotidianamente baseadas no
planejamento que é feito mensalmente”.
Outra questão importante de se ressaltar, como já visto anteriormente, é que o Centro-Dia não é um
lugar para “tratamento” nem mesmo um equipamento da Saúde, mas sim da Assistência Social,
embora trabalhe em parceria com a rede de Saúde, o que implica diretamente na especificidade da
oferta dos serviços. Assim, é necessário compreender que a oferta dos serviços no Centro-Dia atende
ao objetivo de trabalhar a autonomia dos usuários e não tratar questões de ordem médica, ligadas à
sua deficiência. As atividades que desenvolve visam fortalecer a interação e socialização na medida
em que procuram trabalhar justamente o binômio autonomia versus dependência. Neste processo o
apoio da família é fundamental, principalmente na continuidade das atividades que desenvolvam a
autonomia do usuário em casa, por esta razão é importante que a família conheça a deficiência e
acompanhe as atividades do Centro-Dia.
Deste modo, as atividades e serviços ofertados no Centro-Dia/Aracaju têm buscado seguir as
orientações do Plano Viver Sem Limites, da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais,
dos documentos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário do Brasil e
de outras fontes, a fim de atender o público já mencionado, mas sem uma “receita pronta” de como
fazê-lo, afinal a implementação do serviço é um processo longo, conforme afirma a coordenadora do
Centro.
4 A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS DO
CENTRO-DIA/ARACAJU
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A Política Nacional de Assistência Social organiza os serviços ofertados à população dentro do
princípio da centralidade familiar, considerando que “a família é o núcleo social básico de acolhida,
convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social” e “deve ser apoiada e ter acesso a
condições para responder ao seu papel nos cuidados, no sustento, na guarda e educação de suas
crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e pessoa com deficiência” (BRASIL,
[201-?], p. 8). Neste sentido, é necessário compreender que a família ocupa um lugar importante na
política de assistência brasileira, portanto reconhecer os aspectos do contexto socioeconômico no
qual as famílias brasileiras estão inseridas é fundamental.
Em consonância com o eixo estruturante da matricialidade familiar presente na PNAS, o Centro-Dia
existe “para apoiar e fortalecer as famílias no seu papel de assistência, além de dar respaldo e
orientar os cuidadores familiares, alertando para a importância dos autocuidados. Também
identificam novas tecnologias de ajuda e autonomia no cotidiano das pessoas com deficiência e de
suas famílias”. (BRASIL, 2014, p. 105).
Todos os profissionais do Centro-Dia/Aracaju que foram entrevistados, enfatizaram a importância do
papel da família na continuidade das atividades realizadas pela equipe e que visam desenvolver a
autonomia do usuário. Por esta razão, é fundamental que a família conheça a deficiência do usuário e
acompanhe as atividades do Centro-Dia. Vejamos o que o profissional 2 nos disse a respeito disso:
“A gente tenta trazer a família pras reuniões mensais, pra justamente discutir essa evolução deles e a
continuidade das atividades que a gente desenvolve aqui, porque um ou duas vezes na semana não é
o suficiente né, você tem que continuar em casa”.
Devido à crescente demanda de busca pelo serviço e disponibilidade insuficiente de transporte, a
gestão e a equipe técnica dividiram os usuários por bairros, de acordo com o endereço, para que o
transporte disponível consiga atender a todos, porém em dias específicos. Assim, os usuários
costumam frequentar o Centro duas vezes na semana e alguns, a depender da necessidade avaliada,
passam o dia (manhã e tarde). Por esta razão, faz-se imprescindível que a família dê continuidade às
atividades em casa, possibilitando um melhor desenvolvimento do usuário atendido.
De acordo com a documentação que implementa e rege a oferta dos serviços no Centro-Dia, a família
também é uma usuária dos serviços e participa de atividades específicas voltadas para elas e não
daquelas direcionadas ao usuário deficiente. Entre as atividades voltadas para a família estão as
reuniões, os momentos de convivências e as confraternizações de datas comemorativas. Além disso,
há o acompanhamento feito pelas psicólogas e assistentes sociais do Centro, através de visitas
domiciliares, escuta qualificada e encaminhamentos necessários. Quando questionados se a família
costuma participar das atividades, o profissional 6 respondeu:

Sim. Não todas, têm festas fixas né, por exemplo o carnaval, natal [...], páscoa, dia das mães,
algumas festas que são abertas pra família. Nem todo mundo pode vim, mas a gente já faz uma festa
pensando na família. E temos também o trabalho da equipe técnica que é uma convivência, não é
mensal, mas sei lá, a cada 60 dias pelo menos as famílias vem aqui a gente faz um encontro com as
famílias, pra ouvi-los, pra saber o que tá acontecendo se eles estão gostando, se tem alguma dúvida,
alguma queixa, e também pra gente passar para eles o que está acontecendo aqui.

Mas apesar de existirem essas atividades voltadas para a família, todos os profissionais entrevistados
relataram que existem diversos fatores que impedem a plena participação destas e que estão
relacionados ao fato de algumas trabalharem, porque não têm condições financeiras para se
locomoverem, e ainda há aquelas que aproveitam o horário que seu familiar está no Centro-Dia para
resolver algumas pendências, já que não podem sair quando eles estão em casa.
A Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (2009, p. 37, grifos nossos) quando se refere aos
Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, declara
que: “A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do
cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador,
decorrente da prestação de cuidados diários prolongados”. Assim, é importante compreender as
dificuldades apresentadas pelas famílias para frequentarem e acompanharem as atividades do Centro,
tendo em vista que elas cuidam diariamente do seu familiar deficiente, por 24h, e o único horário
livre para outras responsabilidades que possuem é quando o usuário está no Centro-Dia.
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Porém, isto não quer dizer que a família deve ser eximida da responsabilidade de acompanhar o
desenvolvimento do usuário deficiente ou deixar de participar das reuniões e atividades planejadas
para ela no Centro. A família é o eixo sob o qual estão articuladas todas as ações da Política Nacional
de Assistência (PNAS), assim toda a equipe multiprofissional e as gestões envolvidas na oferta dos
serviços da Assistência, devem trabalhar na tentativa de buscar compreender as particularidades do
contexto socioeconômico no qual cada família está inserida, entendendo como este contexto pode
interferir na relação dela com o serviço ofertado.
Hoje tanto a gestão quanto a equipe multiprofissional do Centro-Dia/Aracaju reconhecem a
importância da participação das famílias no serviço, procurando acompanhá-las e inseri-las nas
atividades de maneira efetiva. Assim, embora a participação das famílias de maneira mais efetiva
seja ainda um dos problemas na oferta do serviço, a equipe de profissionais continua trabalhando a
autonomia dos usuários na expectativa de que ela seja exercitada também em suas casas, com
incentivo do seu cuidador e demais familiares. Entretanto, é fundamental compreender que são
pessoas, em sua maioria desempregadas ou que estão inseridas em empregos temporários, com
atividades sem qualquer proteção social. Além disso, muitas delas não conseguem se inserir no
mercado de trabalho pelo fato de necessitarem cuidar dos filhos com deficiência.
5 A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO
CENTRO-DIA/ARACAJU: ALGUNS DESAFIOS

Os depoimentos colhidos junto aos profissionais do Centro-Dia/Aracaju, demonstram que há
elementos de um trabalho que caminha no sentido de se desenvolver uma atuação de caráter
interdisciplinar, ou seja, como afirma Vasconcelos et al (2008, p. 47), que envolve “enriquecimento
mútuo, com uma tendência à horizontalização das relações de poder entre os campos implicados”.
Cada profissional possui suas atribuições especificas, mas há interação e compartilhamento dos
saberes entre eles para o desenvolvimento das atividades realizadas, o que constitui um aspecto
importante no desempenho do serviço. A interdisciplinaridade já é um aspecto previsto na legislação
que cria e serve de referência pra a criação dos Centros-Dia:

A equipe multiprofissional do Centro-Dia de Referência terá uma atuação interdisciplinar na oferta
de atividades individuais e coletivas, usando diferentes métodos e técnicas de trabalho, tais como
acolhida, escuta, oficinas, palestras, atividades internas, atividades culturais e de lazer, atividades que
estimulem a autonomia na vida diária, dentre outras [...] (BRASIL, 2012, p. 49).

Os depoimentos dos profissionais mostram bem essa interdisciplinaridade. O profissional 5, por
exemplo, informou que a relação entre a equipe “é de parceria”. Já o profissional 4, confirma a
existência do trabalho em equipe ao dizer que “[...] um vai completando o outro e assim a gente vai
auxiliando para dar essa autonomia e independência pro usuário”. A ação interdisciplinar é
fundamental, uma vez que,

As abordagens das profissões podem somar-se com o intuito de assegurar uma intervenção
interdisciplinar capaz de responder a demandas individuais e coletivas, com vistas a defender a
construção de uma sociedade livre de todas as formas de violência e de exploração de classe, gênero,
etnia e orientação sexual. (CFESS, 2011, p.25).

Porém, o exercício da interdisciplinaridade torna-se um desafio constante à medida que se depara
com práticas e posicionamentos diferentes entre os profissionais. Neste aspecto, uma das
dificuldades pontuadas por um dos profissionais, acerca do trabalho interdisciplinar, foi a seguinte:
“Acho que é você lidar com cada pensamento, cada jeito de ser, cada mania de cada profissional e
tentar unificar né e fazer com que essas manias não interfiram no serviço”. (PROFISSIONAL 2).
Esse foco, sem interferências, nos serviços ofertados, apontado pelo profissional 2, também é
enfatizado no Caderno de Orientações do Centro-Dia, que traz a seguinte questão:

[...] É importante ressaltar que se trata de uma equipe multidisciplinar que deve pensar e agir
colaborativamente com o foco nos usuários e famílias, dentro da lógica da prestação de serviços
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socioassistenciais. Logo, não cabe no âmbito do Centro-Dia que, por exemplo, o psicólogo atue
ofertando sessões de psicoterapia, uma vez que esta é uma ação do campo clínico da área de saúde. A
ideia é que cada profissional contribua com seus conhecimentos específicos para a proposição e
execução de atividades coletivas e/ou individualizadas de convivência, autocuidado e fortalecimento
de vínculos, promoção da autonomia e participação social. Mesmo havendo divisão de tarefas e
atribuições entre os integrantes da equipe, cada profissional deve atuar com base nas propostas e
decisões colegiadas desta (BRASIL, [201-?], p. 49).

As principais atividades mencionadas pelos profissionais entrevistados, que são realizadas pela
equipe estão descritas nos extratos abaixo:

[...] o planejamento é feito com toda equipe né. Eu acredito que é uma relação de parceria porque
assim, [...] eu busco assim, trabalhar com parceria com toda equipe, pra que o objetivo do
planejamento seja realizado (PROFISSIONAL 5).

[...] a gente está sempre em discussões de casos, a gente tem frequente essas discussões de caso, para
entender um pouco do usuário e nas atividades externas com a psicóloga da mesma forma, o trabalho
junto com a psicóloga. Então a gente tem uma troca muito boa que é fundamental, porque eu já vou
mais para o lado social da família e ela já vê a outra questão de estress do cuidador, do outro lado do
usuário, a gente trabalha mais direcionada assim nas visitas domiciliares, nas reuniões de grupos [...].
(PROFISSIONAL 3).

Então, a gente é uma equipe, é um ajudando o outro. [...] Todas as atividades que eu desenvolvo, que
eu falei pra vocês, eu desenvolvo junto com eles também porque no caso, como eu tô aqui dois dias
nos outros dias eu acabo também dando orientações pra que ele possa desenvolver essa atividade, é
um suporte [...] Um vai completando o outro e assim a gente vai auxiliando pra dar essa autonomia e
independência pro usuário. (PROFISSIONAL 4).

Como podemos perceber, apesar do desafio exposto anteriormente em lidar com as diversas opiniões
e formações pessoais de cada um, enquanto equipe técnica os profissionais do Centro-Dia
conseguem desempenhar suas funções exercendo a interdisciplinaridade e garantindo que o serviço
seja ofertado com qualidade. Porém, existem ainda outros desafios enfrentados diariamente pela
equipe técnica do Centro-Dia, que dificultam o exercício de suas tarefas e o desenvolvimento da
autonomia dos usuários.
Durante as entrevistas, quando questionados acerca destes desafios, a falta de recursos para a compra
de materiais foi citado por dois profissionais, conforme as falas abaixo:

É a falta de recurso, porque sonha em fazer mil coisas com eles né, mas nem sempre a gente tem o
recurso que a gente quer e a gente tem que adaptar, não tenho isso, vou fazer com aquilo, que é uma
coisa geral do serviço público né. (PROFISSIONAL 6).
Então, a única dificuldade assim que agora tá tendo são os materiais pra produzir. (PROFISSIONAL
4).

Por ser uma unidade de atendimento da assistência social, a captação de recursos financeiros para o
funcionamento do Centro-Dia segue o que diz a PNAS. A política de assistência social, desde o ano
de 1988 é organizada em caráter descentralizado e participativo, isso quer dizer que não cabe
unicamente à instância Federal o gerenciamento da política, mas há uma interação entre União,
Estados e Municípios na gestão pública, devendo ser financiadas por toda sociedade, mediante
recursos provenientes dos orçamentos dessas três instâncias e das contribuições sociais (BRASIL,
2011).
Conforme as resoluções nº 7, de 12 de abril de 2012, da Comissão Intergestores Tripartite e nº 11, de
24 de abril de 2012, do CNAS, que aprovaram os critérios para a instituição do Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência, em situação de dependência, e suas Famílias em
Centros-Dia de Referência, ficou estabelecido que:
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o governo federal destinará recursos orçamentários do Fundo Nacional de Assistência Social para os
Fundos Municipais e do Distrito Federal, compondo o Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC)
no valor de $40.000,00 (quarenta mil reais), por mês, por Centro-Dia. Por sua vez, a Resolução CIT
definiu o valor do cofinanciamento do Estado para o Município de 50% do valor do cofinanciamento
do Governo Federal. (BRASIL, s.d., p. 52).
Assim,

Os recursos do cofinanciamento federal serão repassados, mensalmente, do Fundo Nacional de
Assistência Social FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social e do Distrito Federal, por
meio do Piso Fixo de Média Complexidade – PFMC e deverão ser utilizados no pagamento de
DESPESAS CORRENTE (DE CUSTEIO) na finalidade específica do serviço a ser ofertado, de
acordo com as normas financeiras e orientações acerca da aplicação de recursos emitidas pelo FNAS,
devendo ser considerado, antes de realizar a despesa, a proibição de uso dos recursos em despesas de
investimento/capital (construção, aquisição de equipamentos de natureza permanente, compra de
veículo, etc). (BRASIL, [201-?] p. 67, grifos do autor).

Todos esses recursos advêm do fundo público, que conforme Salvador (2017, p. 428), algumas
formas para constituí-lo são os “impostos, contribuições e taxas, da mais-valia socialmente
produzida”. O mesmo autor ainda pontua que:

O fundo público exerce pelos menos quatro funções na economia capitalista: a) o financiamento do
investimento capitalista, por meio de subsídios, de desonerações tributárias, por incentivos fiscais,
por redução da base tributária das empresas e de seus sócios; b) a garantia de um conjunto de
políticas sociais que asseguram direitos e permitem também a inserção das pessoas no mercado de
consumo, independentemente da inserção no mercado de trabalho; c) assegura vultosos recursos do
orçamento para investimentos em meios de transporte e infraestrutura, e nos gastos com investigação
e pesquisa, além dos subsídios e renúncias fiscais para as empresas; d) assegura no âmbito do
orçamento público a transferência na forma de juros e amortização da dívida pública para os
detentores do Capital Portador de Juros (CPJ). (SALVADOR, 2017, p. 428-429).

Grande parte do que é arrecadado pela União, é destinado ao pagamento de juros e amortização da
dívida pública, isso reflete no orçamento dos Ministérios que precisam ser ajustados frequentemente,
o orçamento da Seguridade Social acaba sendo um dos mais afetados por esses ajustes. Salvador
(2017, p. 430) também afirma que “o ajuste fiscal tem implicado de forma permanente o (des)
financiamento da seguridade social e corroborado com um discurso público de elevados ‘déficit
previdenciários’ como justificativas para contrarreformas previdenciárias”, com isso, as políticas
públicas relacionadas à seguridade são fragilizadas. Como a assistência social é um “dos pés” que
compõem o tripé da seguridade, todas as ações, planos, programas, projetos e serviços são
financiados pelo orçamento da seguridade, por isso todo ajuste realizado nele reflete na assistência
social. Com menos recursos, a efetivação das ações desta política é prejudicada, interferindo na
oferta de um serviço de qualidade para a população.
Outro desafio mencionado pela equipe técnica foi em relação ao tempo de oferta do serviço. Por ser
o Centro-Dia um serviço novo, implantado há 5 anos, os profissionais entrevistados consideram o
trabalho desafiante. O profissional 01 confirma isso ao dizer “é tudo novo, a questão o que é novo
fica meio até pra o próprio profissional [...]. Então as vezes você traz uma experiência e com um
método novo, então as barreiras são mais isso mesmo, de, é tudo novo pra todo mundo [...]”. Por isso
a importância da capacitação constante dos profissionais que nele atuam.
No Termo de Aceite do Centro-Dia, no documento que estabelece responsabilidades e compromissos
a serem cumpridos por todos os representantes das gestões municipal, distrital e estadual para a
oferta do Serviço em cada cidade, o item 1.3 estabelece a seguinte responsabilidade: “Compor a
equipe e realizar capacitação dos profissionais responsáveis pela oferta do Serviço em Centro-Dia de
Referência para Pessoa com Deficiência”. Já no item 1.16 o Termo indica o seguinte compromisso:
“Garantir capacitação permanente aos profissionais que atuarem no serviço do Centro-Dia, visando à
qualificação da atenção ofertada, bem como possibilitar a participação em ações de capacitação

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_atuacao_do_centrodia_no_atendimento_as_pessoas_com_deficiencia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



desenvolvidas ou apoiadas pelo Estado ou MDS”. Alguns profissionais informaram que há uma
carência de capacitação visando a formação da equipe técnica do Centro-Dia/Aracaju. Vejamos o
que diz o profissional 7:

Os desafios são muitos e perpassam desde a equipe não ter sido capacitada para realizar um serviço
tão específico como o realizado no Centro-Dia, bem como conseguir sensibilizar a família na
importância da continuidade das ações efetuadas no Centro-Dia. Ou seja, os desafios são:
capacitação para entendimento de como trabalhar com as deficiências, considerando que cada um
tem sintomas e formas de agir diferenciadas, falta de material para realizar as atividades diárias com
os usuários, sensibilização da família para trabalho em parceria e para participação de reuniões.
(grifos nossos).

Como colocado pelo profissional acima, outro desafio encontrado, talvez o maior, diz respeito à
relação das famílias com o Centro. Embora já tenha sido discutido no eixo anterior, é importante
frisar que a família também é usuária do serviço e sua participação é fundamental para o
fortalecimento de vínculos entre família-usuário e para o desenvolvimento da autonomia e
independência da pessoa com deficiência. Quanto a este desafio, o profissional 3 relata que “[...] é
questão da família não participar, a não participação da família.”
E o profissional 6 reafirma essa dificuldade:

É, os maiores desafios é trabalhar com a família, fazer com que a família entenda que aquele filho,
que a mãe entenda, que aquele filho é capaz de executar tarefas diárias, é capaz, que eles têm a
vontade deles, que eles são capazes de escolher alguma coisa, de escolher uma roupa, é capaz de
escolher um alimento, é capaz de desenvolver uma atividade, que não são incapazes. Eles têm as
limitações deles porém, quando trabalhada as limitações, eles respondem muito bem. Então assim, a
família precisa entender isso, que eles são capazes, que não é um filho que vai ser um peso pra ela, é
um filho assim, que Deus colocou na vida dela mas que também colocou capacidade nesse filho, e a
cada dia é surpreendente o desenvolvimento desse usuário. As famílias respondem muito bem
quando vê uma atividade, quando vê que aquele usuário é capaz de fazer uma atividade, porque,
quando tem o encontro com as famílias, o Centro-Dia e as famílias é mostrado através de slide a
atividade deles, então a família fica emocionada de ver que aquele filho que elas, as vezes a mãe tem,
que é incapaz, ver aquele filho executando atividade e levando pra vida deles.

Entende-se que a não participação da família interfere no desenvolvimento das atividades ofertadas
pelo Centro, já que a autonomia é trabalhada com as pessoas com deficiência e para que haja
progresso é preciso dar continuidade às ações, que não devem ser limitadas apenas ao tempo que o
usuário fica na unidade. Assim, soma-se a este os desafios do exercício da interdisciplinaridade, a
continuidade de capacitação dos profissionais e o financiamento público.

6 DIFICULDADES DOS USUÁRIOS NO ACESSO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO
CENTRO-DIA
O acesso ao Centro-Dia pode acontecer por meio de procura espontânea do usuário, encaminhamento
de CRAS e CREAS, busca ativa ou encaminhamentos de outros órgãos de políticas públicas. Embora
o serviço não seja muito conhecido pela população do município, os relatos dos profissionais
entrevistados colocam a estrutura física do prédio e o transporte como as principais dificuldades no
acesso ao Centro-Dia. Vejamos:

[...] o transporte é uma das dificuldades, mas a prefeitura tá dando até um suporte bom e até
adaptando, acho que uma das maiores dificuldades que eles têm mas tá modificando. Ah, e o espaço
(PROFISSIONAL 4).
[...] eu só visualizo o estrutural, a falta de um canto para descansar repousar porque tem uns que
ficam durante o dia, aí acho importante a gente ter um cantinho pra dar eles descanso. E das pessoas
que ainda não tiveram acesso, a nossa dificuldade hoje é ampliação de equipe e transporte para poder
incluir novos usuários. (PROFISSIONAL 2).
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O Centro possui um veículo adaptado para transportar pessoas com deficiência, entretanto, trata-se
de apenas um carro para atender à crescente demanda da instituição. Conforme afirmam os
depoimentos abaixo:

Nós temos uma Van adaptada, por ela ser adaptada, facilita o acesso dos cadeirantes, mas ela
complica um pouco o acesso dos demais, porque só comporta 5 usuários, duas cadeiras de rodas e
uma convencional, comporta 14 pessoas né, aí já limita um pouco. No início era bem complicado
essa parte do transporte, porque ele saia pegando usuários de todos os cantos e aí quando eu cheguei
aqui o coordenador anterior já tinha organizado por zona. Aí segunda quarta e sexta a zona sul e as
terças e quintas zona norte, aí deu mais uma enxugada no tempo. E alguns vem por conta própria,
porque tem usuário que tem condições de vim por conta própria também. (PROFISSIONAL 2).
[...] hoje a gente tem 38 usuários, e a gente tem uma lista espera de mais 15 a 19, não sei direito
dizer, e esses não podem vir por falta de transporte, a gente tem um transporte só, mas é pequeno, é
adaptado para cadeira de rodas e a gente precisava de outra van, daquelas normais de 15 lugares pra
poder vim mais gente né. (PROFISSIONAL 6).

Como uma forma de amenizar o problema da falta de transporte, a equipe encontrou uma estratégia
para atender a todos usuários, conforme o depoimento do Profissional 2. Porém, sabe-se que este é
um recurso indispensável que viabiliza o acesso dos usuários ao Centro-Dia, portanto essencial ao
atendimento.

Nós temos uma Van adaptada, por ela ser adaptada, facilita o acesso dos cadeirantes, mas ela
complica um pouco o acesso dos demais, porque ela só comporta 5 usuários e duas cadeiras de rodas
e uma convencional, comporta 14 pessoas né, aí já limita um pouco. No início era bem complicado
essa parte do transporte, porque ele saia pegando usuários de todos os cantos e aí quando eu cheguei
aqui o coordenador anterior já tinha organizado por zona. Aí segunda quarta e sexta a zona sul e as
terças e quintas zona norte, aí deu mais uma enxugada no tempo. E alguns vem por conta própria,
porque tem usuário que tem condições de vim por conta própria também.

Vejamos o que diz o item 1.17 do Termo de Aceite do Centro-Dia (BRASIL, 2012, n.p., grifos
nossos): “Disponibilizar os recursos materiais necessários à realização dos serviços, incluindo
transporte acessível e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades do Serviço (materiais
socioeducativos, de higiene, materiais lúdicos, etc.)”. Ou seja, esta é uma responsabilidade que foi
assumida pela gestão desde o momento do repasse financeiro para a implementação do serviço e que
deve ser atendida conforme a demanda dos usuários para acessar os serviços.

De acordo com as Resoluções nº 7, de 12 de abril de 2012, da Comissão Intergestores Tripartite –
CIT e CNAS nº. 11, de 24 de abril de 2012, que aprovaram os critérios para a implantação do
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, em situação de dependência, e
suas Famílias em Centros-Dia de Referência e de partilha do cofinanciamento federal, ficou
estabelecido que o governo federal destinará recursos orçamentários do Fundo Nacional de
Assistência Social para os Fundos Municipais e do Distrito Federal, compondo o Piso Fixo de Média
Complexidade (PFMC) no valor de $40.000,00 (quarenta mil reais), por mês, por Centro-Dia. Por
sua vez, a Resolução CIT definiu o valor do cofinanciamento do Estado para o Município de 50% do
valor do cofinanciamento do Governo Federal (BRASIL, [201-?], p.52).

Como é possível perceber os valores de repasses federais e estaduais para que o Município execute a
oferta dos serviços no Centro-Dia, são pré-estabelecidos de maneira muito clara, porém é necessário
problematizar se este investimento tem sido suficiente para atender a demanda da população que
necessita acessar o serviço e tem sido impedida pela falta de transporte. Este tem sido o único
impedimento no acesso dos usuários, como bem coloca o profissional 7: “Em relação ao acesso ao
Centro-Dia a única dificuldade encontrada pelos usuários é a falta de transporte suficiente, uma vez
que a van é adaptada e, em decorrência disso, tem poucos lugares. Com isso, ficamos impedidos de
aceitar mais usuários, pois o transporte já atingiu seu limite máximo”.
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Esse contexto nos revela que existe uma grave barreira de ordem social, mais especificamente de
ordem político-econômica, interferindo na socialização e no desenvolvimento da autonomia das
pessoas com deficiência que ainda não tiveram acesso ao Centro-Dia/Aracaju. Assim, pode-se dizer
que apesar da implementação deste serviço no estado de Sergipe ter sinalizado uma conquista para
esse segmento, ainda há muito o que ser feito para que os desafios que impedem a plena oferta dos
serviços sejam superados.

7 CONCLUSÃO

Inaugurado em 2014, o Centro-Dia Josevaldo Bezerra de Andrade, é um serviço da política de
assistência, que no município de Aracaju atende a 39 usuários dos sexos masculino e feminino (20 e
19 pessoas respectivamente) e que apresentam diferentes tipos de deficiência, com maior incidência
da intelectual.
Os serviços ofertados no referido Centro visam desenvolver a autonomia e independência dos
usuários através da prática de atividades que envolvem duas dimensões: básica e instrumental. As
atividades básicas são aquelas relacionadas às necessidades pessoais do cotidiano dos usuários, já as
instrumentais visam promover a socialização dos mesmos. Para que os objetivos destas atividades
sejam alcançados é fundamental a participação das famílias junto às ações desenvolvidas no Centro,
e, sobretudo, na continuidade das atividades em casa. Entretanto, por razões diversas, há dificuldade
de participação de boa parte das famílias assistidas, o que repercute, consequentemente, no
acompanhamento dos usuários. Este, portanto, tem sido um dos desafios na oferta deste serviço.
Outros desafios foram identificados pela equipe do Centro-Dia. Um deles diz respeito ao exercício
da interdisciplinaridade. Apesar das ações executadas, no geral, ocorrerem de forma coletiva,
indicando um caráter interdisciplinar, a convivência com diferentes profissões e opiniões diversas
esbarra, muitas vezes, em posicionamentos que acabam reforçando o caráter multiprofissional.
Entretanto, não pode deixar de considerar que, ainda assim, o trabalho entre os profissionais tem sido
um aspecto positivo para a execução desse tipo de serviço. Um outro desafio diz respeito à falta dos
materiais necessários para a execução das atividades, situação proveniente da falta de recursos
destinados às políticas sociais, reflexo dos cortes que vêm sendo constantes e, principalmente, a
partir da adoção do ideário neoliberal, cuja lógica é centrada na diminuição do papel do Estado. Tal
situação acaba refletindo, consequentemente, na prestação dos serviços públicos.
Já com relação aos usuários o maior desafio está na insuficiência de veículos adaptados que possam
garantir a todos o direito ao transporte, o que reflete na existência de uma demanda reprimida de
mais de 20 pessoas que precisam ser atendidas pelo Centro-Dia e também na necessidade de
escala/rodízio entre aqueles atualmente atendidos.
Dessa forma, constata-se que o Centro Dia, apesar de ser um serviço novo, no rol das ações que
atendem as pessoas com deficiência, tem desenvolvido um papel importante junto a este público, no
município de Aracaju. Nesse sentido, a importância de consolidá-lo de forma que o atendimento seja
ampliado, novas ações desenvolvidas, diminuição das dificuldades e desafios hoje existentes, tudo
isso visando o atendimento com qualidade dos usuários dos serviços.
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