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Proposta de criação de grupos de família para discussão de temas 
relacionados a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do 
trabalho. 

 

Como os jovens com deficiência intelectual ainda vivem uma realidade 

que não está pautada pelos paradigmas da inclusão social, constata-se que, no 

processo de transição para a vida adulta, o término da escolaridade não 

garante a entrada no mundo do trabalho. Comum a todos os jovens, o 

processo de entrada no mundo do trabalho é um período de conquista e 

independência, muitas vezes negada a indivíduos que por possuírem uma 

marca, uma distinção acaba por sofrer limitações no mundo do trabalho. 

De acordo com os resultados encontrados observa-se que a instituição 

tem sido um lugar de tutela, pois quando o jovem e adulto perde o emprego ele 

retorna novamente para o Programa, as famílias voltam para esse lugar de 

apoio porque ali consideram um lugar de proteção. Tanto os jovens como as 

famílias precisam encontrar portas de saída, precisam ser autônomos, se 

sentirem empoderadas para lidarem com as dificuldades do próprio filho. Sob 

esse ponto de vista, a instituição deveria ser um local de passagem, no qual 

essa família vem com o jovem quando tem uma dificuldade pontual e pode 

receber auxílio e apoio, sendo provida de recursos para que ela possa 

continuar a apoiar seu filho nas situações emergidas no cotidiano da vida 

laboral.  

Desta forma, o produto final deste estudo é uma proposta de intervenção 

junto à equipe do Programa Ser Eficiente com o objetivo de acolher as famílias 

atendidas e suas dificuldades em lidar com as questões complexas que a 

empregabilidade e a formação para o trabalho ocasionam aos jovens no 

processo de inserção no mercado de trabalho.   

O trabalho com a família não deve ser um mero trabalho educativo de 

orientação, e sim fazer com que ela possa participar desde o início do processo 

de profissionalização para pensar sobre a empregabilidade e tudo que envolve 

as questões do trabalho. A instituição não é um lugar de tutela, que resolverá 

os problemas, mas o lugar de passagem onde a família, o jovem e o 

empregador possam ser ajudados com as questões que surgem. 



A ideia é criar um grupo de discussão e reflexão junto à equipe do Ser 

Eficiente para montar um programa de empregabilidade em que a participação 

da família e do jovem seja mais efetiva. Sugerem-se dois encontros: o primeiro 

para apresentar o estudo à equipe de profissionais e os resultados encontrados 

e o segundo encontro para construir junto com a equipe uma proposta de 

trabalho com as famílias.  

Nesses encontros com as famílias, o jovem deve ser pensado na sua 

singularidade, porém, há temas que são comuns e podem ser discutidos em 

grupo: mercado de trabalho, como conseguir um emprego, como fazer o perfil 

vocacional, quais as dificuldades encontradas para conseguir emprego. Enfim, 

há inúmeras questões que precisam ser abordadas para que ocorra uma 

discussão e reflexão sobre o assunto durante este trabalho com famílias e 

jovens.  

O trabalho com as famílias deve iniciar tão logo o jovem entre no 

Programa e ter continuidade ao longo do processo. A periodicidade desses 

encontros será definida com a equipe do Ser Eficiente, assim também como os 

temas que serão abordados e se haverá a participação ou não dos jovens em 

todos os encontros. 

	  

	  


