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O CEPRE oferece reabilitação a portadores de deficiência visual e surdez. Há no programa que 
atende os deficientes visuais o “Grupo de Espera”, criado devido à grande demanda ao serviço e 
crescente lista de espera de usuários, que visa oferecer orientações que facilitem a compreensão 
da deficiência, das limitações e capacidades, amenizando angustias e esclarecendo dúvidas. 
Considera-se que o trabalho é um mediador da vida humana, pois através dele o homem constrói 
coisas ao seu redor, coloca-se no mundo, cria condições para sobreviver e estabelece as relações 
sociais, políticas e culturais. Em geral, portadores de deficiência encontram dificuldades em serem 
aceitos pelo mercado de trabalho. Neste sentido, objetiva-se com esta pesquisa verificar a opinião 
de usuários do CEPRE a respeito de suas capacidades para o trabalho e suas expectativas em 
exercerem uma atividade profissional, assim como, verificar a inclusão destes deficientes no 
mercado de trabalho. Foi aplicado um questionário semi-estruturado a 10 usuários dos grupos de 
espera que ocorreram no ano de 2003. Dentre alguns dos resultados detecta-se que 80% dos 
entrevistados trabalharam em diferentes áreas, por um longo período, estão aposentados por 
invalidez, apontam vontade de voltar a trabalhar, pois consideram que o trabalho torna o indivíduo 
útil e o dia mais gratificante. Dessa forma, conclui-se que o trabalho além de proporcionar o acesso 
à condições básicas de sobrevivência, também é responsável pela atribuição de valor ao indivíduo 
e por tornar seu cotidiano com um sentido.  
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O CEPRE (Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação Dr. Gabriel Porto) oferece programas 
de reabilitação para portadores de deficiência visual e surdez e cumpre papel importante no 
acolhimento e atendimento dos familiares destes deficientes. A Terapia Ocupacional coordena um 
“Grupo de Mães” que ocorre há 10 anos, utilizando-se de atividades enquanto recurso terapêutico. 
Foram colhidos relatos de 10 mães que participam a algum tempo do grupo que ocorre uma vez 
por semana com duração de duas horas. A pesquisa foi baseada na aplicação de um questionário 
semi-estruturado e de caráter qualitativo. Segundo relatos colhido, as atividades realizadas no 
grupo tornam o tempo de espera dos atendimentos dos filhos mais gratificante, atuam no 
reconhecimento de habilidades e capacidades antes desconhecidas pelas mães, além de auxiliá-
las na aceitação e superação das dificuldades que enfrentam no dia-a-dia com seus filhos 
portadores de deficiência. Esta pesquisa procurou pontuar os efeitos de tais atividades no cotidiano 
das mães a partir de relatos e das considerações que fazem após participarem do grupo e 
realizarem as atividades estabelecidas. Assim, conclui-se, a partir dos dados obtidos, que as 
atividades realizadas no grupo tem efeitos positivos não só durante o decorrer do grupo, como 
também, transcendem, trazendo melhorias no cotidiano das mães de portadores de deficiência. 
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