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RESUMO

O presente trabalho relata a experiência de um encontro entre familiares e responsáveis dos integrantes da
oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade (AVA) e facilitadores comprometidos em desenvolver as
atividades. A oficina surgiu em 2008 e, atualmente, é composta por pessoas, em sua maioria, com deficiência
intelectual que se preparam para entrar no mercado de trabalho ou já estão nele inclusas e precisam de
acompanhamento.  É  um  grupo  do  Laboratório  de  Inclusão,  setor  da  Secretaria  do  Trabalho  e
Desenvolvimento Social (STDS), que apresenta inúmeras demandas de seus componentes. Dentre elas, a
atuação  da  família  no  processo  de  desenvolvimento  e  amadurecimento  das  pessoas  com  deficiência
intelectual. Nossa experiência, narrada neste trabalho, compete ao ano de 2016. Os dois semestres foram de
observação e intervenções aplicadas pelas facilitadoras.  Foi uma oportunidade de conhecer e interagir com
aqueles que mais estão presentes na vida dos participantes da AVA. Essa experiência foi bastante proveitosa
e revelou que as famílias precisam muito mais do que apoio e informação, mas também de novas formas de
olhar a pessoa com deficiência intelectual, em sua fase adulta, para apoiar sua autonomia, dando-lhe, assim,
qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO

De acordo com dados coletados pelo IBGE em 2010, há 45,6 milhões de pessoas com

algum tipo de deficiência, o que equivale a 23,9% da população brasileira. A maioria desses sujeitos

vive em áreas urbanas – 38.473.702, ante 7.132.347 nas áreas rurais. A deficiência visual atinge

18,8% da população, seguido da deficiência motora (7%), auditiva (5,1%) e mental ou intelectual

(1,4%). Em relação ao mercado de trabalho, dos 44 milhões de deficientes que estão em idade ativa,

53,8% estão desocupados ou fora do mercado de trabalho (IBGE, 2010).

O Estado  do Ceará  possui  27,69% de pessoas  com deficiência,  mostrando  o  maior

percentual  em relação à estatística nacional,  a qual representa 23,92%, e também em relação à

região  Nordeste,  com 26,63%.  Ou seja,  cerca  de 2,3  milhões  de  cearenses  têm algum tipo  de

deficiência.  Desse total,  963,4 mil ocupam algum posto de trabalho, assalariado ou não (IBGE,

2010; IPECE, 2012). O Ceará, é também o terceiro Estado com maior número de pessoas com

deficiência no mercado de trabalho formal, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte e São

Paulo, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2007).

Na cidade de Fortaleza, foram criadas políticas públicas com o objetivo de garantir os

direitos sociais das pessoas com deficiência.  Podemos citar a Lei nº 9868 A, que diz respeito à

política pública de atenção às pessoas com deficiência, que tem como meta impulsionar a cidadania

às pessoas com deficiência. O órgão responsável por essa política é a Coordenadoria das Pessoas

com  Deficiência  (COPEDEF)  (PREFEITURA  DE  FORTALEZA,  2016).  Podemos  mencionar

também o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CEDEF), que trabalha no

controle social das políticas públicas voltadas para este público.

No que tange às políticas de trabalho, podemos citar o Laboratório de inclusão, setor em

atividade na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), que funciona como Núcleo

de  Estágio  Universitário  e  Núcleo  de  Acessibilidade  Dificultada  (termo  interno  utilizado  pelo

Laboratório de Inclusão para se referir às deficiências). Este último núcleo envolve a inclusão de

pessoas  com deficiência  de  nível  fundamental  ou  médio,  ou  até  mesmo  não  alfabetizadas,  no

mercado de trabalho.

O  Laboratório  de  Inclusão  existe  há  25  anos,  com  atividades  sempre  focadas  na

empregabilidade e no estudo da pessoa com deficiência e vulnerabilidade social. A inclusão feita

pelo Núcleo de Acessibilidade Dificultada envolve todos os tipos de deficiências: auditiva, física,

intelectual e visual. Para a inserção das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho,

temos  grupos  de  acompanhamento  pedagógico,  com  frequência  semanal,  através  dos  quais

avaliamos o comportamento e progresso de cada participante.



São dois os grupos nomeados como Aprendendo a Viver com Acessibilidade (AVA).

Este nome diz respeito à ideia de que é preciso conviver com a própria dificuldade e necessidade de

acessibilidade inerente à deficiência, seja ela qual for. As oficinas funcionam em dois turnos: manhã

e tarde; sendo o da manhã voltado para a capacitação e preparo para ingressar no mercado, e o da

tarde focado no acompanhamento de pessoas já incluídas, trabalhando, em sua maioria, na própria

STDS. Nem todos os membros têm deficiência intelectual.  Há também pessoas com deficiência

física e auditiva, sendo 22 integrantes ao total.

Tendo como base nossa própria experiência com os familiares, este trabalho apresentará

a importância da comunicação com a família no acompanhamento e desenvolvimento das pessoas

com deficiência – principalmente, a intelectual – que têm capacidade de exercer uma profissão.

Após  muitos  anos  de  AVA,  ainda  não  tínhamos  tido  a  oportunidade  de  encontrar  pais  ou

responsáveis de todos os integrantes da oficina. O objetivo dos nossos estudos e intervenções, ao

longo de dois semestres de acompanhamento (com a equipe de facilitadoras autoras desse trabalho

especificamente),  culminando  com o evento  para  familiares,  era  o  de  promover  e  acompanhar

inclusões no mercado de trabalho, especialmente, nesta oficina, aquelas que envolvem deficientes

intelectuais.

A oficina AVA existe desde 2008, porém, nosso trabalho como equipe foi ao longo dos

dois  semestres  de 2016,  realizando  o I  ENCONTRO DE FAMILIARES DO AVA em agosto.

Escrever este relato de experiência sobre esse encontro é de suma importância, pois é uma tentativa

única em nosso país, e talvez no mundo, como pesquisamos, de incluir e acompanhar este público a

fim de que eles se mantenham no mercado, identificando condições favoráveis para isso.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Em 2 de agosto de 2016, foi realizada a primeira palestra que reuniu todos os pais,

familiares e responsáveis de cada participantes da oficina. Apenas aqueles, que são abrigados em

alguma instituição, não tiveram representantes presentes no momento. A reunião foi necessária para

aproximar  as  famílias  do  trabalho  realizado  pelos  facilitadores  da  oficina  e  pela  equipe  do

Laboratório de Inclusão. No dia, foram apresentados o projeto da oficina AVA, suas finalidades e

resultados  de  trabalhos,  realizados  desde  o  início,  além  de  vídeos  e  fotos  de  atividades

desenvolvidas pelos participantes.

A demanda do encontro foi  observada durante o preenchimento  de novas fichas  de

anamnese de cada participante do grupo para o ano vigente.  Observamos que algumas pessoas,

mesmo  que  estivessem  em  níveis  de  inteligência  e  raciocínio  bastante  avançados,  com  boa

capacidade intelectual e laborativa, estavam sendo, de certa forma, prejudicadas pelos familiares.



Por mais que fossem estimulados, durante as oficinas, a ter iniciativa, autonomia e conviver bem

com suas dificuldades intelectuais, em casa continuavam sendo superprotegidos. Percebemos que

eles eram capazes de, por exemplo, conversar sobre política, entender vídeos mais complexos e

reflexivos, criar amizades com facilidade e ensinar informática – inclusive, um deles, fizera até o

segundo semestre de uma graduação. 

Uma queixa clara, percebida durante o preenchimento da ficha de anamnese de uma

participante, foi a superproteção dos pais, mesmo esta tendo cursado até o segundo semestre de uma

faculdade  e  tendo  condições  de  levar  uma  vida  hoje  normal  e  saudável.  Chorava  muito  e  se

angustiava porque seus pais lhe diziam que jamais namoraria, pois seu destino seria ser dependente

deles  e,  depois,  da sua irmã,  que daria  continuidade  aos seus ‘‘cuidados’’  quando aqueles  não

pudessem mais. Exigiam que se conformasse com esse futuro. Mesmo apoiando sua participação

em cursos, o pai precisava fazer todo o trajeto de ida e volta em sua companhia. Então, tudo que

queria  fazer,  precisava  da  autorização  do  pai.  A  própria  participação  na  oficina  AVA foi  um

incômodo para a sua mãe, pois esta não queria que a filha encontrasse o namorado no grupo.

O outro participante que inspirou a reunião foi um homem também bastante inteligente.

Comunicamos que ele precisava vir em um dia da semana para preencher a ficha de anamnese e

depois confirmamos essa informação novamente. No dia marcado para ele vir, sua mãe ligou, sem

ele saber, perguntando se era verdade que ele teria de vir e por qual motivo. Explicamos e, então,

ela  autorizou  sua  vinda.  Apesar  de  ter  capacidade  de  ir  e  vir,  ele  é  totalmente  dependente  e

acomodado com isso. Já acostumou-se a depender financeiramente e esperar que seus pais e sua

família lhe levem para todo lugar. 

É importante ressaltar que a sua personalidade não é condescendente, infantilizada ou

pueril, e nem mesmo é por causa de um não entendimento de sua parte. Ele tem uma vida normal,

estuda, faz academia e chegou a trabalhar ensinando informática – atividade que exige esforço,

inteligência,  paciência  e  estratégia  –  a  crianças  autistas.  Tem  uma  namorada  e  assume  o

relacionamento, mas nunca havia ido à casa dela por falta de iniciativa e dependência dos pais.

A  postura  superprotetora  pode  prejudicar  e  muito  o  desenvolvimento  de  qualquer

pessoa.  Por  isso,  os  temas  autonomia  e  sexualidade  foram os  que  mais  buscamos  enfatizar  na

oficina AVA, desfazendo crenças e mitos de que a pessoa com deficiência não pode ou não precisa

desses dois aspectos importantes da vida humana. Alguns autores como Maria Aparecida Augusto e

Miguel Chacon (2011), discorrem sobre essa superproteção, que inicia ainda na infância, como algo

prejudicial:



Se para um indivíduo comum a superproteção pode ter o efeito de impedir e atrapalhar o
processo de ensino e aprendizado, o desenvolvimento psicológico saudável e a integração
social é possível imaginar qual o efeito da superproteção em uma criança com deficiência,
que  além  de  superar  grandes  obstáculos  se  depara  com  o  cuidado  exagerado  em  seu
convívio familiar, principalmente no contato materno. (AUGUSTO; CHACON, 2011, p. 2)

Consideramos que a ligação escondida de sua mãe revela o modo como ele é tratado em

casa, como criança ou incapaz, tirando toda a credibilidade das informações que ele passou. As

referências na anamnese confirmam isso, pois constatamos que ele afirma que não tem deficiência,

apenas dificuldades em matemática – o que realmente tem – e que foi levado em um médico para

que este  lhe desse um laudo para emprego,  mas não sabe a  especialidade  do médico  nem tem

contato com os seus documentos, pois a mãe cuida de tudo.

Na oficina AVA, falamos de empregabilidade  e todos os assuntos ligados direta  ou

indiretamente a isso. Lidamos com temas como sexualidade, assédio, autonomia, relacionamentos

interpessoais,  higiene,  deficiência,  mentira,  qualidade  de  vida,  assim  como  assuntos  mais

psicológicos como autocontrole, ansiedade, impaciência e raiva. Tudo relacionado e programado a

partir de uma demanda específica. Por isso, os familiares também precisam colaborar em casa para

dar  continuidade  às  reflexões  que  geramos  aos  participantes  nos  encontros.  Se  existir  muita

divergência entre o que eles ouvem no grupo e o que encontram em casa, o nosso trabalho pode ser

seriamente afetado e distorcido.

Por este motivo, tivemos que tocar diretamente no modo como os pais pensam. Para

isto, foi montado um texto opinativo e reflexivo que tocava de forma sensível na descoberta da

deficiência  do filho – antes,  durante ou depois do nascimento;  nas questões subjetivas que esta

descoberta trazia;  a possibilidade de reação dos pais – de superproteção, negação, frustração de

expectativas; dificuldades encontradas para criar a criança; colocá-la em um colégio regular; e, por

fim, lidar com questões da sexualidade e autonomia do filho, o que não é simples. 

Esclarecimentos sobre sexualidade e autonomia se tornaram necessários, pois, baseados

em preconceitos, medos e crenças dos familiares e da sociedade, percebemos muitas informações

desencontradas entre o que eles ouvem no grupo e o que vivenciam em sociedade. Nosso objetivo,

afinal,  é saber se é aceitável  limitar a pessoa com deficiência e duvidar do que ela seja capaz.

Vemos muitos exemplos de superação de pessoas com vários tipos de deficiência e, em todas eles,

as próprias pessoas com deficiência impuseram limites em quem quisera lhes impedir algo. 

De certa forma, algumas pessoas na sociedade costumam atrapalhar as superações de

outras ao se valerem de regras, preconceitos, zombarias, burocracias e falta de acessibilidade. Já as

pessoas de sua convivência estão informadas sobre a dinâmica diária da pessoa com deficiência.



Certamente, os limites que impõem fazem-lhe algum sentido. Há alguns pais que mudam o olhar

sobre o filho, dando-lhe mais espaço de opinar sobre o seu próprio limite.

Assim, nosso objetivo com o evento foi fazer com que os ouvintes refletissem sobre os

temas  discutidos,  a  vida  de seus  filhos  e  parentes,  aproximá-los  de  nossa  equipe,  apresentar  a

oficina AVA, explicar as atividades do Laboratório de Inclusão, tirar dúvidas, mostrar resultados e

deixá-los à vontade para que falassem sobre si mesmos, seus filhos ou seus familiares. Planejamos

tudo para que os ouvintes pudessem perceber e, caso achassem que estavam agindo de forma errada

com seus  filhos,  mudassem suas  atitudes  ou  pensamentos,  colaborando,  por  fim,  com o nosso

trabalho e melhorando a vida dos filhos. 

Sabemos  que  os  pais  superprotetores,  por  exemplo,  muitas  vezes  são  os  mais

interessados no bem-estar dos filhos e de forma alguma quisemos acusar ou insinuar o contrário. Os

pais e familiares que cuidam da pessoa com deficiência talvez passaram por momentos difíceis para

conseguir ajudá-los até hoje. Essa dificuldade pode ser ainda maior em casos da deficiência ter sido

adquirida ao longo da vida, como fala Ana Cláudia Maia (2009):

A família tem várias formas de adaptação quando há o nascimento ou acontecimento da
deficiência em um de seus membros. Sem dúvida, os membros de uma família dificilmente
podem manter a rotina habitual quando uma anomalia grave que causa deficiência física se
manifesta entre um dos seus membros e, na vida cotidiana, muitas mudanças de papéis e
funções  entre  eles  devem  ocorrer  para  também  acolher  as  necessidades  do  membro
deficiente. (MAIA, 2009, p. 3)

Estes  pais  tiveram sonhos a  vida  toda  sobre os  seus  filhos,  antes  mesmo que estes

nascessem, e muitas vezes se veem frustrados ou enlutados pela perda da criança que queriam que

fosse saudável. Escudeiro (2009) discorre sobre esse pensamento, a partir da psicanálise lacaniana,

afirmando que “mesmo aquele que nasce de uma gravidez dita indesejada, está envolvido neste

cerco inicial de uma representação do que será a sua presença na vida dessas pessoas e, portanto, do

lugar que ocupará no espaço em que for recebido”.

Ou seja, o bebê já será investido de uma série de expectativas sobre ele, que muitas

vezes são quebradas e frustradas e isso se refletirá na reação dos pais. Daí a “possível necessidade

da elaboração de um luto por parte dos pais ao receberem o diagnóstico de uma doença no seu bebê,

como a paralisia cerebral”, citada por Escudeiro (2009).

Levando em consideração que os filhos,  dos quais  percebemos  uma forte  demanda,

tinham pais idosos, era importante refletir que o mundo para eles tinha uma ideia diferente. Há 40

anos, eles tiveram filhos que foram considerados pela sociedade como incapazes, e, até mesmo,



taxados e chamados de forma pejorativa, determinando seu destino desde já pela forma de pensar da

sociedade. Então, a única forma de tentar mudar esse pensamento seria apresentando informações e

casos reais.

Fizemos quatro reuniões, desde o surgimento da ideia até o dia marcado da palestra, nas

quais definimos nossos objetivos e demarcamos o roteiro de atividades, refletindo sobre as várias

possibilidades.  No  dia  do  evento,  foi  utilizado  um  texto  de  reflexão,  baseado  na  disciplina

Psicologia da Pessoa com Deficiência da Faculdade Maurício de Nassau, na Cartilha de Orientação

sobre Sexualidade e Deficiência Intelectual do Instituto Mara Gabrilli (2013) e no texto “A criança,

os pais e o diagnóstico” da autora Rebeca Escudeiro (2009).

O material e o evento em si foram feitos levando em consideração que o assunto talvez

seja doloroso para os pais ou familiares. A nossa intenção não era atacá-los nem ensinar como tratar

seus filhos, mas somente informar, gerar reflexão e tocar em suas histórias, fazendo-os relembrar

como aconteceu a descoberta e a convivência com a deficiência. Houve também dinâmica com o

objetivo de deixar o público mais à vontade para interagir.

A palestra  focou em relatos de vivências das pessoas convidadas à mesa que foram

Alessandra Costa, coordenadora da Associação Fortaleza Down e mãe de uma jovem com síndrome

de Down; Danielle Cardoso, acadêmica de letras da UECE e estagiária do Laboratório de Inclusão,

dando o seu depoimento de superação para chegar à universidade, enfrentando dificuldades com sua

paralisia  cerebral;  e  Rebecca  Silveira,  acadêmica  de  jornalismo  e  estagiária  do  Laboratório  de

Inclusão, com seu depoimento pessoal sobre a perda da visão não tê-la impedido de casar e ser mãe

de dois filhos. Por fim, houve a abertura para dúvidas, discussões e relatos de experiências dos

ouvintes para com os integrantes do Laboratório de Inclusão.

Neste ano de acompanhamento, encontrávamos com o grupo por duas horas, uma vez

por  semana,  onde  utilizávamos  de  todos  os  recursos  (vídeos,  dinâmicas,  cartazes,  colagens,

desenhos, músicas, discussões em roda de conversa, teatro e etc) para discutir temas ligados à vida e

à  empregabilidade.  Além  destas  reuniões,  produzimos  relatórios  internos  para  a  equipe  de

facilitadoras discutir o progresso de cada participante em outras reuniões mensais. Nossa equipe é

composta por estagiárias de Psicologia e Serviço Social, uma estagiária de Letras e uma Pedagoga

formada. Por fim, o encontro com os pais foi organizado no início do segundo semestre, como será

explicado mais detalhadamente a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a reunião, os integrantes da oficina AVA se mostraram mais empoderados e com

autonomia. Alguns familiares se aproximaram e passaram a ter mais contato com o Laboratório de



Inclusão. Além disso, percebemos progresso no desenvolvimento de alguns integrantes da oficina.

Uma delas,  que de certa forma destacou a demanda do evento,  voltou à oficina agradecendo à

equipe de facilitadores, contando que seus familiares mudaram com relação a ela, permitindo o seu

namoro, acolhendo seus pedidos e recebendo o seu namorado em casa. Ela mesma disse que se

tornou mais assertiva em casa, dizendo claramente o que precisa e que seus pais já não a tratam

como antes. Os próprios pais tomaram a iniciativa de fazer seu aniversário surpresa na oficina e

convidaram  os  pais  de  seu  namorado  para  almoçar.  Este,  também  membro  da  oficina,  teve

oportunidade de dar mais um passo no seu desenvolvimento como homem, encarando os pais de sua

namorada e se comportando de forma menos acomodada, sendo essa uma etapa significativa para a

sua autonomia.

Consideramos esses fatos um avanço em direção a um progresso na identidade dessas

pessoas como adultas. Afastando, assim, o aspecto infantilizado, pueril, irresponsável e incapaz que

podem lhes atribuir. Agora, eles podem ser vistos, de fato, com os vários aspectos inerentes à sua

personalidade como um todo. Ou seja, como adultos capazes de relativa autonomia e expressão de

afetos  em  direção  a  outro  adulto,  pois  a  própria  família  é  responsável  pela  percepção  da

autoimagem e formação de identidade, como explica Minuchin:

A experiência humana de identidade tem dois elementos: um sentido de pertencimento e
um sentido de ser separado. O laboratório em que estes ingredientes são misturados é a
família,  a  matriz  da  identidade.  No  nosso  processo  inicial  de  socialização  as  famílias
modelam e programam o comportamento e o sentido de identidade da criança. (Minuchin –
Tradução Jurema Alcides Cunha, 1982, p.53).

O sentido  de  ser  separado,  até  certo  ponto,  é  importante,  de  forma  que  não  cause

desamparo e nem uma visão irreal, mas, sim, uma relativa autonomia. As fases do ciclo de vida, em

qualquer ser humano – como as passagens da infância à adolescência, desta à fase de jovem adulto,

e por fim, à fase adulta, que é a mais prolongada – envolvem crises e adaptações. Quando se trata de

uma pessoa com deficiência ou doença mental, em alguns casos, a própria dinâmica psíquica do

desenvolvimento, aliada ao tratamento dado a eles por parte da sociedade, confunde e retarda essas

fases como observamos na nossa experiência. 

Essas  fases  do  ciclo  de  vida  na  pessoa  com  deficiência  intelectual  acabam  sendo

ignoradas  pelo  preconceito  e  desinformação  de  quem  os  superprotegem,  causando  efeitos

retrógrados. Sendo assim, essas mudanças produziram avanços na forma como eles percebem a si

mesmos e como são percebidos pela família.

 



O decorrer da vida envolve necessariamente a passagem de uma fase do ciclo para outra.
Essa passagem é normalmente vivida como uma ‘‘crise’’ e só poderá ser superada com a
adequação  do  sistema  familiar  às  necessidades  impostas  pela  nova  realidade  que  se
apresenta através do passar dos anos. (Borges & Magalhães, 2009, p.43).

Não  queremos,  de  maneira  alguma,  promover  falsas  esperanças  de  independência.

Trabalhamos focadas na observação de acordo com a capacidade intelectual, emocional, física e

subjetiva  de  cada  uma  dessas  pessoas  com deficiência,  oferendo-lhes,  então,  oportunidades  de

desenvolverem seus potenciais para que possam alcançar essa relativa independência e autonomia

de assumir responsabilidades, relacionamentos afetivos etc.

O fato dessas pessoas passarem a ser vistas de maneiras diferentes, mais capacitadas e

independentes,  fez com que elas mudassem também a percepção de si mesmas.  A comunicação

passa a ser melhor e mais assertiva e os conflitos diminuem, como aconteceu na nossa experiência.

A autonomia deve ser dada e trabalhada pela família, de acordo com o limite subjetivo de cada

pessoa. O cuidado de ambivalente proteção e desproteção para a vida, deve ser evitado. Campos

(2006) afirma que “a ambivalência,  situação frequente nas relações humanas – é ressaltada nos

familiares das pessoas com deficiência, pois ao mesmo tempo em que eles cuidam de seus filhos,

também os negligenciam na medida em que não permitem sua autonomia e independência.”

Podemos  afirmar  que  tivemos  um resultado  satisfatório  com  o  evento,  a  partir  da

emoção dos pais e das falas que escutamos. Sabemos que foi um primeiro grande passo para que os

familiares e responsáveis pelos membros da oficina AVA sejam participantes e colaboradores do

desenvolvimento de seu processo de inclusão, estimulando e encorajando a autonomia necessária a

estes indivíduos.  Percebemos que os familiares  se mostraram interessados em saber o que seus

filhos  e  parentes  fazem  no  Laboratório  de  Inclusão,  rompendo  com  o  estigma  de  que  estes

participavam apenas de atividades terapêuticas, ignorando o que a oficina realmente realizava.

No evento, foi apresentado que, durante as oficinas, discutimos temas importantes que

facilitam  na  construção  de  novos  saberes  para  a  vida  pessoal,  bem  como  para  o  futuro

desenvolvimento  dessas  pessoas  no mercado de trabalho.  Outro ponto positivo  a ser  ressaltado

sobre a reunião foi a presença de um grande número de familiares. Desta forma, pudemos conhecer

pessoas  da  família  dos  integrantes  que  já  estão  há  muito  tempo  no Laboratório,  mas  que  não

tivemos a oportunidade de conhecer,  como, por exemplo,  uma mãe que, ao final, agradeceu ao

coordenador do Laboratório, João Monteiro, pela inclusão de seu filho no mercado de trabalho. 

Muitos tiveram a oportunidade de agradecer pela primeira vez pelo nosso trabalho. É

relevante também que, após as palestras ministradas pelas convidadas,  nas quais relataram suas

vivências  como  pessoas  com deficiência,  alguns  familiares  decidiram  falar  um pouco  sobre  a



história de vida de seus filhos e parentes. O pai de uma das participantes verbalizou o seguinte:

Quando minha filha nasceu, recebemos o diagnóstico de que ela era limítrofe, estava no
limite de normal e anormal, por isso ela cresceu com a gente cercada o tempo todo de
cuidados. E, hoje, vendo o exemplo das palestrantes – que apesar de tudo enfrentam as
dificuldades, criando filhos e trabalhando – vou sair daqui com uma nova visão sobre a
minha filha. Enxergo ela agora de outra maneira. (SIC). 

 Além do já exposto, foi observado que todos ficaram presentes até o final do evento,

não se dispersaram e esclareceram suas dúvidas, interagindo uns com os outros e compartilhando

suas  histórias  de  vida  sobre  os  seus  filhos  e  familiares.  Todos  os  pais  convidados  estiveram

presentes, assim como os tutores legais e representantes daqueles que eram órfãos, até mesmo um

vizinho que se responsabilizava por um deles, sendo considerado por ele como seu melhor amigo.

Isso tem uma profunda importância  para nós,  pois,  assim,  conseguimos atingir  a sensibilização

daqueles que convivem diariamente com essas pessoas.

CONCLUSÃO

As famílias precisam mais do que informação e apoio para lidar com seus filhos com

deficiência, elas necessitam ter contato com novas visões e experiências para comprovar que seus

filhos  podem ir  além de  suas  limitações.  Identificamos  que  há  uma  dificuldade  por  parte  das

famílias em entender que é possível ter autonomia mesmo tendo deficiência.

O encontro nos mostrou que a demanda dessa troca entre a família e a oficina AVA era

emergente,  sendo  necessária  essa  aproximação  entre  as  experiências  vivenciadas  pelos

participantes, nas atividades desenvolvidas na AVA, e as frequentes posturas adotadas pelos pais na

ânsia de superproteger seus filhos. Entendemos que, se há um problema, nem sempre ele está nessas

pessoas com deficiência, tampouco em suas famílias, mas nas imposições feitas pela sociedade que

se mostra incapaz de atender ao modelo de inclusão social necessário para que elas tenham uma

melhor qualidade de vida. 

A temática e a metodologia utilizadas para promover o encontro foram desenvolvidas de

forma  objetiva,  pois  notamos  que  os  temas  trabalhados  tocavam  profunda  e  diretamente  os

integrantes da oficina AVA. Alcançamos metas que nem eram almejadas, além do conhecimento e a

proximidade com o Laboratório de Inclusão, que foram atingidos com sucesso. Notamos também

que a integração entre as famílias contribui para o crescimento e o fortalecimento do grupo como

um todo.
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