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Resumo 

O tema desta lição é o Planeamento Centrado na Pessoa e a sua relevância na organização de 

serviços e programas de apoio a pessoas com dificuldades intelectuais. 

Em foco estão os sonhos, desejos e aspirações destas pessoas e a oportunidade para determinarem 

como gostariam de viver.  

Pretendeu-se, assim, demonstrar o valor desta perspetiva como instrumento de emancipação dos 

sujeitos, a qual deve ser alvo da preocupação dos profissionais em educação especial. 

A lição foi desenhada de forma a incorporar a fundamentação teórica não só do tema em sentido 

restrito, mas enquadrando-o na conceptualização das dificuldades intelectuais e modelos de 

intervenção. 

Na componente prática recorreu-se à apresentação de várias ferramentas de facilitação dos 

encontros de planeamento, com vista à aplicação na situação simulada em aula. 

 

Palavras-Chave: Planeamento Centrado na Pessoa, Dificuldades Intelectuais, Autodeterminação, 

Emancipação. 

 

Abstract 

The subject of this lesson is Person Centered Planning and its importance for the organization of 

services and programmes to support people with intellectual disabilities. 

In focus are the dreams, desires and aspirations of these persons, as well as the opportunity for 

them to determine how they would like to live. 

The aim was to demonstrate the⁽value⁽of⁽this⁽pe spe tive⁽as⁽a ⁽i st u e t⁽fo ⁽these⁽i dividuals ⁽

empowerment, which should be the focus of special education professionals. 

The lesson was designed in such a way as to incorporate the theoretical foundation of the theme 

itself (i.e., in a strict sense) but also to consider it more broadly, in the conceptualization of 

intellectual difficulties and intervention models. 

In the practical component, several tools to facilitate planning meetings were presented with the 

aim of applying them to the simulation setting of the lesson. 

 

Keywords: Person Centered Planning, Intellectual Difficulties, Self-determination, Empowerment. 
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Introdução 

Os movimentos sociais e cívicos que emergiram no período subsequente à II Guerra 

Mundial, ao colocarem em causa a organização da sociedade, as questões da normalidade 

e a segregação de diferentes grupos étnicos, linguísticos, religiosos, impulsionaram os 

ideais de justiça, igualdade e solidariedade que conduziram também a uma visão mais 

compreensiva da situação de deficiência e das condições de vida de milhares de crianças, 

jovens e adultos com algum tipo de limitação física, sensorial ou intelectual (J. Santos, 1983; 

Morato, 1995; Rodrigues, 2015, 2016; Vieira & Pereira, 1996). 

Aquilo que hoje se defende inscreve-se na luta pelos direitos humanos que se tem 

construído ao longo de décadas à custa do esforço de muitas famílias, profissionais e 

comunidades. A crença no potencial humano que se revela para além das limitações em 

condições externas favoráveis, conduziu a ações de emancipação das pessoas com 

deficiência que, a pouco e pouco, conquistaram formas de expressar a sua voz (Pereira, 

2014; Rodrigues, 2015, 2016; UNICEF, 2013). 

O maior conhecimento e evidência empírica da importância dos contextos naturais, ricos e 

estimulantes em interação com o sujeito com dificuldades intelectuais, permitem colocar 

o olhar na pessoa e nas relações únicas que se estabelecem com a comunidade próxima. 

Daí que os modelos de intervenção de natureza socio-ecológica, focados nos direitos 

humanos e na interação entre o indivíduo e os ambientes em que aprende e se desenvolve, 

tenham vindo a ganhar terreno face a um modelo médico, ainda dominante, muito 

preocupado com o diagnóstico e em intervir sobre o défice (S. Santos, 2010; S. Santos & 

Morato, 2008; S. Santos & Morato, 2012a e 2012b; Schalock et al., 2010; Thompson et al., 

2009; Wehmeyer et al., 2008). 
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Importa, sobretudo, focar a atenção na necessidade de apoios que promovam as 

competências intelectuais, práticas e sociais, que facilitem o funcionamento humano, 

tendo em conta uma maior autonomia e capacidade de decisão, conducentes a uma vida 

satisfatória e com sentido (Luckasson & Schalock, 2012; Schalock et al., 2010; Wehmeyer, 

2004; Wehmeyer & Garner, 2003; Wehmeyer et al., 2008;). 

Na sequência destes pressupostos, surge o planeamento centrado na pessoa, que resulta 

de um conjunto alargado de abordagens, exploradas mais consistentemente a partir do 

final dos anos 80 do séc. XX, na América do Norte, com o objetivo de se promover a inclusão 

na escola e na sociedade das pessoas com dificuldades intelectuais, contribuindo, assim, 

para o desenvolvimento de relações sólidas e duradouras a par das competências de 

autodeterminação para uma vida com qualidade no seio da comunidade de pertença 

(Falvey, Forest, Pearpoint, & Rosenberg, 2011; Mount, 1994; J. O ⁽B ie ,⁽ ;⁽J. O B ie ,⁽&⁽

C. L. O B ie ,⁽ ;⁽Pearpoint, J. O B ie ,⁽&⁽Fo est,⁽2009; Pereira, 2014). 

O foco essencial é colocado na pessoa e na realização dos seus sonhos e aspirações, sendo 

que à sua volta se agrega uma comunidade de suporte, não composta apenas por 

especialistas, mas também pela família, amigos, colegas e vizinhos. 

Uma tal comunidade assim constituída é o maior desafio deste tipo de planeamento, pois 

a necessidade da construção de laços afetivos pressupõe disponibilidade mental e 

relacional que permitem fazer do tempo partilhado um tempo de crescimento pessoal e 

profissional, dificilmente compatível com as formas atuais de organização pelas quais se 

regem os serviços e programas educativos e sociais (Becker & Pallin, 2001; Blessing, 2003; 

Callicott, 2003; J. O B ie ⁽&⁽C. L. O B ie ,⁽ ). 

Em grupos profissionais cada vez mais alienados pela uniformização e formatação, pela 

ausência de sentido crítico e de práticas colaborativas, é preciso abrir lugares de 
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estreitamento de relações e de criação de caminhos alternativos que possam fazer da ação 

pedagógica e social um instrumento de emancipação do sujeito. Max Pagès costumava 

dizer ue⁽ edu a ⁽ ⁽a eita ⁽a⁽ o te,⁽ ⁽to a -se⁽i útil ,⁽p e isamente porque o educador 

deveria possibilitar ao outro, o educando, tornar-se autónomo e capaz de seguir o seu 

próprio percurso de aprendizagem, desenvolvimento e participação social. 

O Planeamento Centrado na Pessoa, ao focar-se nos sonhos, permite imaginar e organizar 

respostas personalizadas, mobilizadoras da autonomia e autodeterminação do indivíduo 

com dificuldades intelectuais. Neste sentido, afigura-se como essencial, na formação 

especializada, a incorporação de conhecimentos teóricos e práticos que abram perspetivas 

para outras formas de conceber os apoios necessários às crianças e jovens com DID no 

sistema educativo, na família e na comunidade. 

Ao eleger-se esta abordagem para assunto central da lição, considerou-se determinante 

enquadrar o tema no âmbito das dificuldades intelectuais, pelo que se organizou o texto 

em duas partes, sendo a primeira dedicada à descrição da estrutura da lição, contemplando 

a justificação da temática, objetivos, destinatários, metodologia e plano detalhado da 

mesma.  

A segunda parte designada por fundamentação teórica e prática, mobiliza literatura 

recente que cruza com fontes mais antigas, e é constituída por quatro capítulos que 

procuram ancorar as abordagens centradas na pessoa no campo dos direitos humanos e 

inclusão (primeiro capítulo), na evolução conceptual das dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais (DID), no que diz respeito à definição, classificação e modelos de 

intervenção explanados no segundo capítulo. Já no terceiro, pretende-se colocar em 

evidência a importância de uma visão compreensiva da pessoa com dificuldades 

intelectuais, invocando-se os modelos de funcionamento humano e autodeterminação. O 
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Planeamento Centrado na Pessoa é objeto de análise no quarto capítulo, com particular 

destaque para o seu quadro de referência no que concerne aos valores e princípios 

orientadores, às condições e instrumentos de planificação como os círculos de apoio, 

MAPA e PATH e ainda ao papel do facilitador. 

Por fim, seguem-se as considerações finais e as referências bibliográficas. 
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I Parte - Estrutura da Lição 

A lição que aqui se apresenta enquadra-se no programa da unidade curricular 

Problemáticas Cognitiva e Motora, no módulo de Problemática Cognitiva que integra o 

plano de estudos do curso de Mestrado em Educação Especial – especialização Cognitiva e 

Motora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, em funcionamento 

desde 2010 e atualmente na sua 7ª edição. 

Esta é uma lição que surge na sequência da abordagem teórico-prática de conteúdos 

considerados basilares na formação dos especialistas em Educação Especial, em que se 

analisam, no primeiro capítulo do programa o conceito de Dificuldades Intelectuais e 

Desenvolvimentais, tendo em conta a evolução conceptual, a etiologia e diagnóstico, o 

desenvolvimento e aprendizagem, a avaliação do comportamento adaptativo, os modelos 

de intervenção baseados nos sistemas de apoio, focados nos contextos de vida, centrados 

na funcionalidade e autodeterminação. No segundo capítulo deste programa, intitulado 

Intervenção Educativa, Cultural e Social, são tratados os conteúdos como a perspetiva 

curricular funcional, o planeamento centrado na pessoa e na comunidade, os programas 

de educabilidade cognitiva, as atividades desportivas, expressivas e criativas. O terceiro 

capítulo é dedicado à problemática da Multideficiência. 

Por conseguinte, a temática do Planeamento Centrado na Pessoa aparece inscrito no 

segundo capítulo do programa que remete para a intervenção no campo educacional, 

cultural e social, visando alargar o reportório da ação do profissional em educação especial 

com um conjunto de instrumentos relevantes na promoção da emancipação e inclusão das 

crianças, jovens e adultos com dificuldades intelectuais. 

O tratamento do tema tem obedecido a um formato mais alargado do que os 60 minutos 

propostos para esta lição, uma vez que é acrescido de um trabalho prático que em média 
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exige cerca de 3h. A justificação, objetivos, destinatários, metodologia e plano serão 

descritos nos capítulos seguintes. 

 

1. Justificação do tema 

Embora a minha experiência profissional como psicóloga e coordenadora pedagógica em 

instituições de apoio a crianças e jovens com dificuldades intelectuais remonte ao ano de 

1981 e o início da carreira de docente do ensino superior ao de 1989 e, apesar de que em 

leituras anteriores já tivesse encontrado referência às abordagens centradas na pessoa, só 

em 2008  tomei consciência do seu significado, a partir de uma conferência sobre a 

Pedagogia da Interdependência (Gentle Teaching) realizada a 23 de junho na Faculdade de 

Motricidade Humana com a participação de John Mcgee e com o lançamento pela ASSOL 

de dois livros deste autor e seus colaboradores (Mcgee, 2008; Mcgee, Menolascino, Hobbs, 

& Menousek, 2008).  

O que ouvi e vi através da apresentação oral ilustrada por pequenos vídeos, o debate que 

se dinamizou entre oradores e participantes, bem como a conversa informal com o colega 

Mário Pereira da ASSOL, tiveram em mim um efeito catalisador que conduziu a uma 

pesquisa teórica e prática, que vem sendo apurada ao longo destes anos e que se cruzou 

com um trabalho iniciado em 2007 sobre o papel dos sonhos na saúde mental e 

criatividade, que desenvolvi em aulas e workshops. 

Foi em 2010, na primeira edição do Mestrado em Educação Especial, que comecei a 

introduzir o tema do Planeamento Centrado na Pessoa, primeiro de uma forma mais 

rudimentar, predominantemente teórica e descritiva, a que se seguiu, mais tarde, a 

componente prática em situação simulada. 
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A perceção da importância desta abordagem foi crescendo e hoje considero-a 

absolutamente essencial no perfil de formação dos docentes de educação especial, uma 

vez que permite alterar a perspetiva sobre os sujeitos com dificuldades intelectuais e os 

programas e serviços que lhes são destinados, passando-se a olhar para aqueles, não como 

meros recetores, mas atores e pares no processo de planificação (ou seja, planificar com e 

não apenas para). 

A pesquisa de índole nacional revelou quão escassa é ainda a produção académica sobre o 

tema e grande o desconhecimento existente entre os profissionais. O encontro em 

Educação Especial, que organizámos em novembro de 2015, procurou dar-lhe visibilidade, 

trazendo até nós Mário Pereira, técnico da ASSOL, instituição que introduziu esta 

abordagem de forma consistente a partir do ano 2000 e também a Associação Pais em Rede 

que, mais recentemente, a tem adotado. 

Não são processos simples, pois exigem a mudança organizacional, a alteração de estatutos 

e papéis, um árduo trabalho colaborativo e comunitário, uma capacidade para correr riscos 

em território desconhecido, que caracteriza qualquer processo criativo. 

Só através da formação, investigação e reflexão na e sobre a ação se poderá contribuir para 

um maior conhecimento conceptual dos valores e pressupostos do Planeamento Centrado 

na Pessoa e conhecimento prático na utilização das ferramentas que muitos dos autores 

de referência propõem (Falvey, Forest, Pearpoint, & Rosenberg, 2011; Mount, 1994; J. O ⁽

Brien, 2002; J. O B ie ,⁽&⁽C. L. O B ie ,⁽ ;⁽Pearpoint, J. O B ie ,⁽&⁽Fo est,⁽2009; Pereira, 

2014). 
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2. Objetivos 

Porque o conteúdo desta lição aparece fundamentado com temas trabalhados em sessões 

anteriores e em articulação com componentes de programas de outras unidades 

curriculares do curso, definiram-se como objetivos gerais do programa da unidade 

curricular, os seguintes: 

 Compreender os problemas e necessidades da pessoa com dificuldades intelectuais 

ao longo da vida; 

 Distinguir os diversos enfoques dos modelos de intervenção junto destas pessoas; 

 Conhecer abordagens programáticas facilitadoras da funcionalidade e 

autodeterminação das pessoas com DID; 

 Conceber serviços e programas de qualidade com vista a uma maior participação 

das pessoas com DID na vida familiar, escolar e social; 

No que se refere à aquisição de conhecimentos no âmbito do Planeamento Centrado na 

Pessoa, foram formulados os objetivos que a seguir se indicam: 

 Conhecer os valores e fundamentos teóricos do Planeamento Centrado na Pessoa 

e as ferramentas utilizadas (Círculos de Apoio, MAPA, PATH); 

 Realizar, em situação de simulação, um encontro de Planeamento Centrado na 

Pessoa seguindo os princípios desta abordagem e fazendo uso das respetivas 

ferramentas. 
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3. Destinatários 

Esta lição é dirigida essencialmente aos estudantes do curso de Mestrado em Educação 

Especial, sendo a maioria docentes profissionalizados (do nível de educação pré-escolar ao 

ensino secundário) e outros profissionais, nomeadamente, psicólogos, assistentes sociais, 

animadores socioculturais, técnicos de reabilitação e terapeutas (de psicomotricidade, da 

fala, de fisioterapia e ocupacionais). 

Com as devidas adaptações, o tema tem sido também desenvolvido nos cursos de 

licenciatura em Serviço Social e no Mestrado em Psicogerontologia Comunitária. 

 

4. Metodologia 

Os processos formativos são complexos e exigem múltiplas formas de acesso à informação, 

análise, reflexão e produção. 

A perspetiva construtivista (Piaget, Bruner) que reconhece ao sujeito a capacidade de 

construir o seu próprio percurso de aprendizagem e a abordagem socio-histórica 

(Vygotsky) fundamentam a valorização que em termos metodológicos se faz do 

envolvimento ativo do indivíduo e o significado da interação e mediação social em todo o 

processo. 

Nesta lição recorre-se habitualmente ao método expositivo e à metodologia ativa, com o 

envolvimento individual, em pequeno e grande grupo como forma de facilitar a 

interiorização e reflexão dos conteúdos abordados. 
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5. Plano 

Neste capítulo apresenta-se o sumário, descrevem-se as várias etapas da planificação, as 

estratégias e os materiais usados. 

Sumário: O Planeamento Centrado na Pessoa - fundamentos teóricos e instrumentos de 

planificação. 

Plano: 1) Breve nota introdutória; 2) Leitura individual e análise em grande grupo de um 

excerto de um texto da ASSOL; 3) Exposição com recurso a power-point sobre os 

fundamentos teóricos, princípios e descrição ilustrada das ferramentas de planificação do 

Planeamento Centrado na Pessoa (Círculos de Apoio; MAPA; PATH); 4) Realização de um 

encontro, em pequenos grupos e em situação simulada, seguindo as informações prestadas 

na exposição com apoio da cópia do power-point e de um guião que ajuda a organizar a 

reunião; 5) Apresentação dos processos e resultados de cada um dos  encontros simulados 

e reflexões finais sobre o significado desta abordagem e sobre a aplicabilidade nos 

contextos laborais onde exercem a sua profissão. 

A lição inicia-se por uma nota introdutória que estabelece a ligação entre aquilo que já é 

do conhecimento de todos e que tem vindo a ser trabalhado em aulas anteriores, mas 

também noutras unidades curriculares. 

Procede-se à leitura individual do texto que abaixo se transcreve e suscita-se o debate em 

grande grupo em torno de palavras ou expressões como: sonhos, pensamento visionário, 

realização pessoal, interdependência, autodeterminação, comunidade e inclusão e propõe-

se que os participantes pensem na sua vida pessoal e na importância que estes conceitos 

têm para si próprios, para os que lhe são mais próximos e para as pessoas com dificuldades 

intelectuais.  
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Quadro 1 – Texto sobre Planeamento Centrado na Pessoa  

O Planeamento Centrado na Pessoa 
É⁽u a⁽ etodologia⁽ ue⁽fa ilita⁽o⁽dese volvi e to⁽de⁽se viços⁽de⁽supo te⁽a⁽pessoas⁽ o ⁽

deficiência em que efetivamente a pessoa é o centro e o determinante dos apoios. 
Aceitar que a pessoa pode decidir sobre a atividade dos profissionais que lhe disponibilizam 
apoios exige uma crença profunda no valor das pessoas, nos seus direitos e num modelo de 
sociedade: 
Todo o processo é desenvolvido em torno da visão de futuro, dos sonhos e desejos da pessoa 
apoiada. 
Conseguir organizar o presente em função de uma visão de futuro exige um Pensamento 
visionário, definido como a crença de que a vida futura de uma pessoa e o que ela pode 
conseguir podem ser incrementados se nos colocarmos de fora da realidade corrente com as 
suas limitações e trabalharmos, ativamente, em direção aos seus sonhos e esperanças. 
É próprio do Planeamento Centrado na Pessoa acreditar na pessoa enquanto ser humano com 
as mesmas necessidades e direitos de todas os outros. 
É central a crença de que as pessoas apenas se realizam em comunidade e que a 
interdependência e os relacionamentos recíprocos são a base do bem-estar de todas as 
pessoas e que a qualidade de vida será mais alta quanto maior for o envolvimento numa 
comunidade de pessoas e organizações sociais que oferecem reciprocidade e confiança 
mútua. 
Associa-se a esta crença o direito a viver, trabalhar, ser educada, ter uma religião e de 
qualquer modo a participar em programas e lugares da sua escolha, fazendo da Inclusão um 
dos valores chave. 
A Autodeterminação é o resultado da crença de que se alguém tem conhecimento das suas 
forças, preferências e desafios, e atua como principal agente causal fazendo escolhas, fixando 
etas⁽e⁽to a do⁽de isões,⁽as⁽suas⁽aspi ações⁽e⁽so hos⁽pode ⁽se ⁽al a çados . 

Fonte: Cada pessoa determina o seu caminho – doc. Produzido pela equipa técnica da ASSOL – 
Associação de Solidariedade Social de Lafões – www.assol.pt 

 

De seguida expõem-se os fundamentos e ferramentas do Planeamento Centrado na Pessoa 

com o recurso ao power-point, procurando fazê-lo de forma clara e respondendo a 

questões e dúvidas dos participantes sempre que as mesmas sejam colocadas. 

Tanto a discussão introdutória como a explanação teórica e prática são indutoras do clima 

motivacional para o exercício a realizar em pequeno grupo, que consiste num encontro de 

planeamento centrado na pessoa, para o qual é fornecido o guião que aqui se apresenta:  

 

 

 

http://www.assol.pt/
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Quadro 2 - Guião para o Encontro de Planeamento Centrado na Pessoa 

Alguns princípios orientadores 

O Grupo constitui a comunidade que vai planear, apoiar e ajudar a pessoa com deficiência 

(criança, jovem ou adulta) a melhorar a sua qualidade de vida com base nos seus sonhos ou 

daqueles que lhe são próximos. 

Esta comunidade é composta pela própria pessoa, amigos, familiares, técnicos, todos com 

estatuto idêntico, mas há um elemento que será o facilitador (agregador de 

vontades/construtor de sinergias/moderador da discussão) e que promoverá a participação de 

todos e outro que registará as ideias produzidas, de forma esquemática e gráfica. 

O clima gerado deve ser despido de tensões e o encontro deve decorrer de modo a gerar 

confiança e amizade, evitando fazer-se uma reunião de tipo tradicional, altamente 

profissionalizada e distanciada das pessoas e da comunidade e principalmente do sujeito, que 

mesmo que tenha comunicação reduzida tem que estar no centro da atenção de todos. 

Assim, com base na informação fornecida, devem realizar as seguintes tarefas: 

 Caracterizar a rede de relações da pessoa escolhida e preencher o gráfico dos círculos 

de apoios/amigos; 

 Passar ao MAPA através das seguintes etapas: Qual é a história da pessoa? Quais são 

os seus sonhos? Quais os seus pesadelos (o que não gosta/não quer)? Quem é a 

pessoa? Quais são os seus talentos? O que é que ela precisa? 

 Construir o PATH (plano de ação): definir o sonho; propor as metas/objetivos; enraizar 

no presente/analisar em que ponto estamos hoje; propor outras pessoas a mobilizar; 

determinar as ações dos próximos meses; planear o próximo mês – 

atividades/recursos; compromisso 1º passo (o que cada um vai fazer, quando, como); 

 Terminar o encontro e assegurar a continuidade do processo (novos encontros, 

analisar o cumprimento das promessas, eventuais obstáculos ...). É importante 

perceber se o espírito de grupo saiu reforçado. 

 

Deste encontro fazem-se registos gráficos em papel de grande formato, tendo em conta os 

materiais disponíveis, como nos exemplos destas fotografias (Figura 1) que resultaram de 

sessões de trabalho do tema na unidade curricular de Problemática Cognitiva. 
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Figura 1 – Fotos dos registos gráficos dos encontros simulados em sala de aula 

 

Após a realização do encontro e do registo das várias etapas é feita a apresentação e debate 

em grande grupo sobre o significado de todos os procedimentos, o impacto que podem ter 

na vida da pessoa, as dificuldades sentidas e a aplicabilidade nos contextos em que 

trabalham. 

Na sequência desta lição, muitos formandos escolhem desenvolver o tema no seu trabalho 

escrito como parte da avaliação na unidade curricular. Até à data, apenas um o tratou na 

sua dissertação (sob a orientação de uma colega) no âmbito de um projeto de investigação 

ação com uma jovem de 13 anos com trissomia 21. 

Com esta lição teórico-prática espera-se que os futuros especialistas integrem na sua ação 

quotidiana outros instrumentos que ajudem a valorizar o potencial da pessoa com DID e a 
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sua inclusão escolar e social. Neste sentido, a abordagem centrada na pessoa oferece um 

conjunto de soluções alternativas às abordagens tradicionais com um significativo impacto 

na melhoria da qualidade de vida das crianças, jovens e adultos, como se pretende 

demonstrar na fundamentação teórica e prática ao longo da segunda parte.  
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II Parte - Fundamentação Teórica e Prática 

1. Direitos Humanos e Inclusão: garantir a humanidade 

Vivemos numa época conturbada, que nos parece cada vez mais complexa, sem soluções 

anteriormente experimentadas e que exige de nós uma releitura de acontecimentos e 

documentos seminais que nos conduziram à defesa dos valores da liberdade, igualdade, 

fraternidade e reforçaram assim a nossa humanidade. 

É no âmbito dos Direitos Humanos que a inclusão se deve inscrever e a luta pelos mesmos, 

consagrada em vários documentos nacionais e internacionais, exige permanente vigilância 

(Pereira, 2014; Rodrigues, 2015, 2016; Vieira & Pereira, 1996). 

A conferência da UNESCO, realizada em 1994 (em Salamanca), veio dar expressão ao 

movimento pró-inclusão que começava a emergir nos finais de 1980 e a declaração de 

Salamanca, que dela saíu, é, ainda hoje, um documento inspirador para o desenvolvimento 

de políticas e práticas inclusivas na resposta às necessidades especiais de populações 

vulneráveis, entre as quais se encontram as pessoas com deficiência. 

Anthony Lake (UNICEF, 2013) chama a atenção para o facto de, em geral, se definirem as 

ia ças⁽ o ⁽defi i ia⁽po ⁽a uilo⁽ ue⁽lhes⁽falta⁽e⁽ ão⁽pelos⁽at i utos⁽de⁽ ue⁽dispõe .⁽

Os exemplos que constam do relatório deste organismo mostram, como Lake o reafirma 

no prólogo, que:  

… ⁽ a inclusão de crianças com deficiência na sociedade é possível – mas exige 

primeiro uma mudança de percepção, um reconhecimento de que crianças com 

deficiência têm os mesmos direitos de todas as outras; de que essas crianças podem 

ser agentes de mudança e de autodeterminação, e não meros beneficiários de 
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caridade; que suas vozes devem ser ouvidas e merecem atenção na elaboração de 

políticas e programas (UNICEF, 2013, p. iii). 

Só a criação de ambientes inclusivos (formais ou não formais) que valorizam mais o 

potencial do sujeito do que as suas falhas, possibilitará um desenvolvimento pessoal e 

social que corporize uma vida com significado. Como nos lembra Rodrigues (2015), usufruir 

de ambientes diversos e inclusivos permite a construção da identidade, do conhecimento e 

da participação social.  

E sobre esta última dimensão do funcionamento humano, o mesmo autor sublinha o 

seguinte: 

Um aspeto muito importante da Inclusão refere-se à potenciação da participação 

social. Sem uma Inclusão efetiva, as oportunidades de participar na vida 

comunitária, lazer, desporto, intervenção, política, ecologia, etc. ficam muito 

diminuídas. Um ambiente que não favoreça a inclusão é igualmente restritivo de 

uma participação e atividade junto das comunidades de pertença. Este aspeto tem 

uma relevância particular quando se trata de pessoas com uma condição de 

deficiência dado que muito da sua vida autónoma e cidadã depende da criação de 

edes⁽so iais⁽de⁽apoio ⁽e ⁽ ue⁽o⁽conhecimento, a interação e os laços afetivos – 

nomeadamente o círculo de amigos - são fundamentais para uma qualidade de vida 

satisfatória (Rodrigues, 2015, p. 12). 

A participação social é, pois, um dos principais e últimos objetivos da educação de qualquer 

ser humano, que só se realiza em sociedade, quando se reconhece e é reconhecido no que 

é e no que faz, colocando-se ao serviço do bem comum e retirando disso ganhos 

importantes do ponto de vista da autoestima e da realização pessoal. 
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Perspetivar a inclusão como um direito humano contribui para a mudança de paradigma e 

leva à necessidade de promover oportunidades para uma efetiva participação de todos na 

medida das possibilidades de cada um, sabendo-se que essas possibilidades só se 

desenvolvem em contextos naturais que fomentam a partilha, a cooperação, o respeito 

pela singularidade do outro. 

Como qualquer direito humano, a inclusão não deve ser mera retórica ou termo facilmente 

assimilado sem uma tradução prática. Precisa de ser operacionalizada, requer convicção e 

esforço e muitos têm sido os autores que com a sua reflexão deram e continuam a dar um 

contributo inestimável para a formação de um pensamento e de uma prática inclusivos de 

muitas comunidades educativas (e.g., Ainscow, 1998; Ainscow, Porter, & Wang, 1997; 

Barroso, 2003; Booth & Ainscow, 2002; Canário, 2006; Correia, 2003a, 2003b; Costa, 2006; 

Morgado, 2003a, 2003b; Niza, 1996, 2007; Rodrigues, 2001, 2003, 2006, 2013). 

Munidos de um acervo já considerável de informação teórica e prática, é tempo de passar 

a uma ação mais refletida e reflexiva no que concerne ao trabalho educativo e social, em 

particular, junto das crianças, jovens e adultos com dificuldades intelectuais, uma vez que 

o conhecimento empírico das últimas décadas nos tem demonstrado que, perante 

situações desafiantes são capazes de superar as expectativas que deles tinham, tanto 

famílias como profissionais. 
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2. Dificuldades Intelectuais: evolução conceptual  

Ao longo da história da humanidade as perceções sobre as pessoas que apresentavam 

dificuldades de natureza intelectual conduziram a atitudes e práticas de aniquilação e forte 

segregação, que se traduziram por infanticídio, abandono, maus tratos, enclausuramento 

em instituições asilares, ou seja, todo um conjunto de sevícias de que a humanidade não 

se pode orgulhar  (Morato, 1995, p. 9). 

Ainda que estas práticas do passado subsistam em muitos grupos étnicos onde predomina 

um tipo de pensamento mágico que encara a situação de deficiência como aportando 

malefícios para as famílias e sociedade, sendo disso exemplo o caso particular das crianças 

irã na Guiné-Bissau (LGDH, 2013; FEC, 2015) ou em sociedades ditas desenvolvidas, como 

nos Estados Unidos da América, onde ainda muito recentemente (em 2012) se negou o 

direito de um transplante renal a uma jovem por esta apresentar dificuldades intelectuais 

(Wehmeyer e colaboradores, 2013). Hoje, a condenação de tais atos representa um avanço 

civilizacional que tem possibilitado desenvolver esforços para restituir às pessoas com 

Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais a dignidade a que têm direito. 

No presente capítulo procura-se, assim, clarificar o conceito de DID, a evolução 

terminológica e conceptual, as questões da classificação e os modelos de intervenção. 

 

2.1. Definição e Classificação 

O século XIX marca o início do estudo científico da deficiência mental com o trabalho de 

pioneiros como Itard, Séguin, Pinel, Esquirol, que contribuem para uma maior clareza na 

distinção entre deficiência mental e doença mental, pois como Zazzo e a equipa H.H.R. (s.d., 

pp. 10-11 ⁽ efe e ⁽ ua do⁽ le os⁽os⁽auto es⁽deste⁽pe íodo,⁽ ⁽pate te⁽a⁽ o fusão⁽ ue⁽
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persistiu por muito tempo entre atraso mental e certos estados de obtusão, de 

e ute i e to,⁽at ⁽ es o⁽de⁽ atato ia⁽pu a e te⁽psi ui t i a . 

De entre o grupo de cientistas que durante esta época se dedica ao estudo da deficiência 

e tal,⁽ h ⁽ os⁽ di os⁽ iologistas ⁽ ujo⁽ fo o⁽ de⁽ estudo⁽ se⁽ e t a⁽ a⁽ etiologia⁽ e⁽ os⁽

di os⁽ edu ado es ⁽ o o Itard e Séguin que criam escolas e colocam em prática 

experiências pedagógicas e de reabilitação absolutamente fundadoras das abordagens que 

se seguiriam (Zazzo, & equipa H.H.R., s.d.; Morato, 1995).  

No início de 1800, o trabalho notável de Itard com o jovem Victor de Aveyron (a criança 

selvagem) obteve resultados apreciáveis, porque onde outros viam um ser irrecuperável, 

Itard via um ser humano cujo comportamento poderia ser modificado através de um 

programa sistemático baseado nos seguintes pressupostos:  

1) dar-lhe uma vida social adequada; 2) excitar a sua sensibilidade nervosa com 

estímulos enérgicos e variados, bem como fornecer/estimular a sua mente com 

novas ideias; 3) aumentar e ampliar os seus conhecimentos, criar novas 

necessidades, expandindo as suas relações com o mundo que o rodeava; 4) levá-lo 

a usar a linguagem de acordo com as necessidades e, se necessário, ajudá-lo na 

imitação da mesma; 5) levá-lo a tomar consciência de si próprio (Vieira & Pereira, 

1996, p. 19). 

Este é um exemplo de como a mudança de perceção sobre o outro pode alterar o curso da 

ação pedagógica e reabilitativa e como João dos Santos (1983, p. 139) nos lembrava: 

A recuperação tem vários graus, o primeiro e o mais importante dos quais é a 

condição humana. Para recuperar há que retirar o indivíduo que vive em condições 

sub-humanas e colocá-lo em condições de vida humana. Quase todos os deficientes 
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mentais têm recuperação desde que se abandone o preconceito de que só se pode 

ser inteligente sabendo as letras. 

A entidade nosológica Deficiência Mental, terminologia usada entre nós até há bem pouco 

tempo, viria a ter diferentes nomenclaturas ao longo de dois séculos (idiota, imbecil, 

cretino, anormal, subnormal, atrasado, débil,⁽ edu vel,⁽ t ei vel,⁽ et … , as quais 

traduziram sempre uma visão muito negativa sobre os sujeitos enquadrados nesses 

sistemas de classificação (Sanches-Ferreira, Lopes-dos-Santos, & M. Santos, 2012; S. Santos 

& Morato, 2012a; Vieira & Pereira, 1996; Wehmeyer, 2013). 

Já neste século, em 2007, a American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAIDD, anteriormente designada por American Association on Mental 

Retardation – AAMR), propõe alterar o seu próprio nome e substituir o termo mental 

retardation (atraso mental) por intellectual disability (dificuldade intelectual), que passa a 

ser adotada na maioria do meio científico e académico português como dificuldade 

intelectual e desenvolvimental, substituindo assim o de deficiência mental (S. Santos, 2010; 

S. Santos & Morato, 2012a; Schalock et al., 2010; Wehmeyer et al., 2008). 

Poder-se-á questionar se a diferença de terminologia terá alguma influência sobre a forma 

como se olha para os que apresentam dificuldades intelectuais e se não se tratará apenas 

de uma nova roupagem para um conceito antigo, não se mudando o que é 

verdadeiramente essencial.  

De facto, ao analisarem-se as várias definições do conceito produzidas por entidades 

especializadas americanas há mais de 50 anos, não se encontram grandes discrepâncias e 

há traços comuns que atravessam todas elas, como sejam a presença de limitações do 

funcionamento intelectual, de dificuldades na adaptação às exigências do meio ambiente 

e a idade como critério para se estabelecer um diagnóstico (Schalock et al., 2010). 
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Contudo, Schalock et al. (2007) citados por Thompson et al. (2009, p. 135) e S. Santos (2010, 

p. I) invocam os seguintes argumentos para a mudança terminológica: a) a mesma reflete 

as propostas da AAIDD e OMS; b) está mais alinhada com as recentes práticas profissionais 

que focam em comportamentos funcionais e fatores contextuais; c) fornece uma base 

lógica para a conceção de apoios individualizados no quadro de um modelo socio-

ecológico; d) é menos ofensivo para as próprias pessoas e mais consistente com a 

terminologia usada internacionalmente. 

Uma tal linha de argumentação parece ser mais consentânea com os conhecimentos que 

hoje possuímos sobre as pessoas com dificuldades intelectuais, daí que a definição 

presente na 11ª edição do manual da AAIDD reforce e atualize a de 2002, sendo descrita 

por Schalock et al. (2010, pp. 6-7) do seguinte modo: 

⁾⁽ difi uldade⁽ i tele tual⁽ ⁽ a a te izada⁽ po ⁽ li itações⁽ sig ifi ativas⁽ ta to⁽ do⁽

funcionamento intelectual como do comportamento adaptativo expresso em 

competências conceptuais, sociais e práticas. Esta dificuldade tem origem antes dos 18 

a os .⁽Co o⁽ efe e ⁽estes autores, trata-se de uma definição que não deve ser encarada 

per si, sem que as seguintes premissas estejam presentes: 

Premissa 1: ⁾s⁽li itações⁽ o⁽fu io a e to⁽têm que ser consideradas no contexto 

dos vários ambientes da comunidade, típicos pa a⁽os⁽pa es⁽e⁽ ultu a⁽do⁽sujeito . 

Premissa 2:⁽ U a⁽avaliação⁽v lida⁽ te ⁽e ⁽ o side ação⁽a⁽dive sidade⁽ ultu al⁽e⁽

linguística, bem como as diferenças na comunicação, nos aspetos sensoriais, 

oto es⁽e⁽ o po ta e tais . 

P e issa⁽ :⁽ No⁽ i divíduo,⁽ as⁽ li itações⁽ oe iste ⁽ f e ue te e te⁽ o ⁽

apa idades/tale tos . 
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P e issa⁽ :⁽ U ⁽ p opósito⁽ i po ta te⁽ da⁽ des ição⁽ das⁽ li itações⁽ ⁽ o⁽

desenvolvimento de um perfil de apoios adequado . 

P e issa⁽ :⁽ Co ⁽ os⁽ apoios⁽ pe so alizados,⁽ o⁽ de u so⁽ de⁽ u ⁽ dete i ado⁽

pe íodo,⁽o⁽fu io a e to⁽do⁽sujeito⁽ o ⁽DID⁽ elho a . 

A análise desta definição permite evidenciar a relevância que deve ser atribuída à interação 

entre o sujeito e o meio ambiente como forma de diagnosticar não só as suas limitações, 

mas as suas capacidades e necessidades de apoio para funcionar o mais autonomamente 

possível nos vários contextos de vida. 

Deste modo, as dificuldades não são vistas como decorrendo somente de problemas 

internos ao sujeito e explicados pela etiologia da deficiência ou pela medida da sua 

inteligência, mas revestem-se de uma abordagem multidimensional que conduz a um novo 

paradigma de intervenção. 

 

2.2. Modelos de Intervenção 

Como se referiu anteriormente, a mudança de perspetiva sobre o conceito de dificuldades 

intelectuais tem levado à reflexão sobre os modelos de intervenção educativa e social 

desenhados para crianças, jovens e adultos que apresentam este tipo de problemática. 

As abordagens que se centram sobre o défice e sobre um diagnóstico baseado na dimensão 

etiológica parecem ainda dominar muitos dos programas, enquadrando-se num modelo 

médico ou médico-psicopedagógico que tende a persistir em organizações e serviços, 

apesar das críticas e da evidência empírica sobre a sua reduzida eficácia. 

Todavia, nas últimas décadas, tem crescido o movimento na defesa de um modelo socio-

ecológico, fortemente centrado na interação do indivíduo-meio e no desenvolvimento de 

sistemas de apoio (systems of supports). Como sublinham Schalock et al. (2010, p. 105): 
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… ⁽desde meados de 1980, o paradigma dos apoios conduziu a três importantes 

mudanças nas políticas e práticas face às pessoas com DI. Primeiro, esta orientação 

aproximou um conjunto de práticas relacionadas entre si como o planeamento 

centrado na pessoa, crescimento pessoal e desenvolvimento de oportunidades, 

inclusão na comunidade, autodeterminação e capacitação. Segundo, a aplicação 

rigorosa de apoios individualizados promoveu o funcionamento humano e os 

resultados pessoais. Terceiro, o padrão e intensidade das necessidades de apoio de 

uma pessoa têm sido usados como base para a planificação de agências e sistemas 

e alocação de recursos. 

As vantagens de focar a atenção sobre o funcionamento do sujeito em vez dos traços ou 

características da sua deficiência tem implicações práticas muito significativas no 

desenvolvimento de programas mais ajustados, que procuram compatibilizar as 

dificuldades com a exigência das tarefas que se colocam no dia a dia. No fundo, com os 

apoios adequados, pretende-se⁽esta ele e ⁽u a⁽po te⁽e t e⁽ o⁽ ue⁽ ⁽ what is ⁽e⁽o⁽ ue⁽

pode⁽se  (what can be) (Schalock et al., 2010; Thompson et al., 2009). 

Trata-se, por conseguinte, de um modelo de intervenção que visa reduzir a discrepância 

entre as competências do indivíduo e as exigências do meio, por forma a criar 

oportunidades para uma vida mais autónoma e de maior qualidade no que se refere ao 

bem-estar físico, mental e social. 

De acordo com os autores que temos vindo a citar, a estruturação de um sistema de apoios 

e ige⁽u a⁽ la ifi ação⁽dos⁽ o eitos⁽de⁽ apoios ⁽ supports ⁽e⁽de⁽ e essidades de⁽apoio ⁽

(support needs), referindo-se⁽o⁽p i ei o⁽aos⁽ e u sos⁽e⁽est at gias⁽ ue⁽visa ⁽p o ove ⁽o⁽

desenvolvimento, educação, interesses e bem-estar da pessoa, contribuindo para elevar o 

seu⁽fu io a e to⁽i dividual ⁽e⁽o⁽segu do⁽a⁽ u ⁽conceito psicológico referente ao padrão 
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e intensidade dos apoios necessários para que a pessoa participe nas atividades associadas 

ao⁽fu io a e to⁽hu a o⁽ o ativo  (Schalock et al., 2010, p. 105). 

Wile (1996) citado por Schalock et al. (2010) e Thompson et al. (2009) no âmbito do modelo 

de Human Performance Technology (HPT) propôs uma tipologia de apoios organizada em 

sete elementos, que se apresentam no quadro que se segue: 

Quadro 3 – Tipologia de Apoios no Modelo HPT 

Elementos HPT Exemplos 

1. Sistemas 
Organizacionais 

- Legislação e políticas públicas promotoras da contratação de 
pessoas com deficiência 
- Definição de modelos estandardizados na construção de 
edifícios baseados nos princípios do design universal 

2. Incentivos - Elaboração de contratos que reforcem positivamente os 
comportamentos adequados, como, por exemplo, manter a 
casa em condições de higiene 
- Aumento das oportunidades do sujeito se envolver em 
atividades preferenciais e mais bem remuneradas pelo bom 
de nível de desempenho 

3. Apoios 

Cognitivos 

- Apoio de um colega na memorização das tarefas de 
transição nas atividades laborais 

4. Ferramentas/ 
Produtos  
 

- Uso de um sistema de comunicação aumentativa e 
alternativa para potenciar a capacidade de se expressar 
- Uso de uma calculadora para permitir o cálculo do troco 
numa compra 

5. Ambiente Físico - Provisão, na sala de aula, de uma área menos sujeita a 
distração aquando da realização de um teste 
- Redução da altura de balcões de atendimento para a 
acessibilidade de pessoas em cadeira de rodas 

6. Capacidades/ 
Conhecimento 

- Ensino da utilização de um clube local 
- Uso de histórias para preparar o sujeito na ida a uma 
consulta ao médico 

7. Capacidades 
internas 

- Exercício físico para promover a vitalidade e endurance 
- Uso da motivação intrínseca para realizar bem as atividades 
- Compatibilização do trabalho ou outras atividades com os 
aspetos fortes do sujeito 

          Fonte: Schalock et al. (2010, p. 116) 

 

Na aceção dos autores referidos, havendo elementos externos e internos ao sujeito, deve 

considerar-se a interdependência entre todos, pois de muito pouco servirá atuar sobre um 

único elemento e não se ter em conta os outros, uma vez que um sistema de apoios deve 
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construir-se de forma holística, promovendo a interação das várias dimensões do 

funcionamento humano com uma multiplicidade de ambientes. 

A natureza e intensidade dos apoios refletirá a complexidade da relação entre os fatores 

internos (caraterísticas pessoais, limitações, capacidades) e externos (características dos 

contextos de vida, atitudes da família e comunidade). É evidente que esta população 

requer um sistema de apoios que, comparativamente com as pessoas sem DID, se torna 

mais exigente. Contudo, é preciso não esquecer que as dificuldades intelectuais não 

representam um estado de incompetência geral e a variabilidade individual é também ela 

muito grande, pelo que os apoios podem ser: a) intermitentes (esporádicos, em situações 

pontuais); b) limitados (contínuos em momentos críticos); extensivos (acompanhamento 

regular em contextos específicos); d) pervasivos (permanentes e de grande intensidade nos 

vários contextos) (S. Santos, 2010, p. IV). 

A fim de identificar o tipo de apoios necessários e adequados ao indivíduo foi desenvolvida 

uma escala – Supports Intensity Scale (SIS) (Thompson et al. 2004a, 2004b, citados por 

Schalock et al., 2010, p. 114) adaptada e aferida para a população portuguesa por S. Santos 

e Morato (2008), S. Santos et al. (2009). 

Os resultados obtidos nesta escala, bem como na de comportamento adaptativo e o 

levantamento das preferências e desejos dos sujeitos permitirão, de forma mais realista e 

ajustada, desenhar programas personalizados e humanizados, que possibilitem ganhos em 

competências pessoais e sociais e uma maior participação na escola e/ou comunidade (M. 

Santos et al., s.d.; Schalock et al., 2010; Thompson et al., 2009). 
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3. A Pessoa com Dificuldades Intelectuais: uma análise compreensiva 

A perspetiva de desvalorização sobre as pessoas com DI ao longo dos séculos representou 

um entrave ao seu desenvolvimento e tornou-se responsável pelo elevado nível da sua 

dependência face à família, profissionais e instituições. Esta relação de dependência foi 

alimentada muitas vezes de forma inconsciente por cuidadores que, assim, viam reforçado 

o⁽seu⁽pode ,⁽t avestido⁽de⁽ s a a⁽do⁽a o ⁽ o o⁽ efe ia⁽M k ight⁽ , citado por M. 

T. Santos, 1992, p. 42).  

Já em 1975, Gottlieb (citado por M. T. Santos, 1992, p. 42) alertava para⁽o⁽fa to⁽de⁽ ue⁽ a⁽

crença de que os deficientes intelectuais eram perigosos tinha sido instigada pelos técnicos 

que com eles trabalhavam, justificando o movimento de institucionalização no século XIX  

e que um tipo de raciocínio semelhante - o da criança eterna com necessidade de apoio - 

teria sido responsável pela proliferação das classes especiais até ao 3º quartel do século 

XX . 

Hoje, o pensamento é outro, mas as práticas educacionais e sociais não estão isentas dos 

mesmos riscos, ou seja, o de se organizarem e planificarem programas e serviços, que 

podendo servir mais os profissionais do que os beneficiários, arriscam-se a perder de vista 

os objetivos de educar as crianças, jovens e adultos com DID para a autodeterminação. 

Procura-se evidenciar a importância de uma abordagem compreensiva e humanística, no 

campo educativo e social, que reconheça nesta população, as capacidades que se 

escondem por detrás das incapacidades e que, em ambientes superprotegidos, dificilmente 

se revelarão. 
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3.1. Dificuldades Intelectuais e Funcionamento Humano 

Desde 1992 que a AAIDD propõe um modelo conceptual que procura explicar as diversas 

vertentes do funcionamento humano pela interação de cinco dimensões, representadas 

esquematicamente na figura 2.  

 
 

 
 

Figura 2 – Modelo Multidimensional de Funcionamento Humano  
(Wehmeyer et al., 2008, p. 315) 

 

 

As dimensões são: capacidades intelectuais; comportamento adaptativo, saúde, 

participação e contexto. O sistema de apoios aparece aqui como um conjunto de recursos 

facilitadores da melhoria da funcionalidade do sujeito nas várias esferas da sua vida 

(Schalock et al., 2010; Wehmeyer et al., 2008). 

Por capacidades intelectuais entende-se a forma como a pessoa compreende o que está à 

sua volta e como responde aos desafios do meio ambiente de forma a ultrapassar os 

obstáculos, fazendo uso de funções cognitivas mais ou menos complexas e da 

comunicação.  

Já no que se refere ao comportamento adaptativo, traduz-se este por um conjunto de 

competências conceptuais (permitindo a aquisição de conhecimentos de natureza 
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académica), práticas (como sejam as atividades da vida diária) e sociais (comportamentos 

e relações interpessoais). 

A saúde definida pela OMS como um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

é uma dimensão de igual relevância uma vez que se trata de uma condição que afeta direta 

ou indiretamente todas as outras.  

A quarta dimensão representada no esquema é a participação e refere-se às atividades 

desenvolvidas nos domínios do funcionamento em sociedade, ou seja, os papéis e 

interações nas áreas da casa, educação/formação, trabalho, lazer, cultura e espiritualidade 

e que indicam o nível de envolvimento do indivíduo.  

Finalmente, o contexto inclui os fatores ambientais (ambiente físico, social e atitudinal) e 

pessoais (características da pessoa como idade, género, grupo étnico, classe social, 

educação, cultura, hábitos, personalidade). Tanto uns como outros são determinantes para 

uma vida de maior qualidade (Luckasson & Schalock, 2012; Schalock et al., 2010; 

Wehmeyer et al., 2008). 

Esta abordagem multidimensional convoca a uma análise das relações intra e inter 

dimensões no sujeito e no seu ambiente, em que os apoios são facilitadores da vivência em 

contextos naturais e devem promover a mudança com vista a uma maior emancipação e 

cujos resultados se traduzam no aumento do nível social, económico, de saúde e bem-estar 

(Luckasson & Schalock, 2012). 
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3.2. Autodeterminação e Participação  

A partir da segunda metade do século XX, com o início da desinstitucionalização e a 

integração das pessoas com dificuldades intelectuais na comunidade, foi-se gerando um 

corpus empírico sobre a forma como pessoas que desde a infância à idade adulta tinham 

vivido em instituições conseguiam, com mais ou menos apoio, desenvolver competências 

de adaptação e ter uma vida mais satisfatória, com fortes ganhos em autonomia,⁽e e plo⁽

disto⁽ ⁽o⁽estudo⁽de⁽vida⁽ a⁽ o u idade⁽ ealizado⁽po ⁽Mattinson e citado por Craft e Craft 

(1984, pp. 49-50). 

O diagnóstico de dificuldade intelectual leva muitos a pensarem na impossibilidade das 

pessoas com DI terem controle sobre a sua vida. Contudo, Wehmeyer e Garner (2003) 

invocam estudos recentes que têm revelado como o impacto dos contextos onde as 

pessoas estudam, vivem e trabalham podem ser mais influentes na sua autodeterminação 

do que as próprias características individuais, incluindo o nível de funcionamento 

intelectual. 

Weh e e ⁽e⁽Ga e ⁽ ,⁽p.⁽ ⁽ efe e ⁽ ue⁽ se ⁽autodete i ado⁽ ão⁽ esulta⁽do⁽ ue⁽

cada um pode fazer por si próprio, mas da forma como consegue fazer com que as coisas 

a o teça ⁽ a⁽sua⁽vida , se do⁽assi ⁽u ⁽ age te⁽ ausal ⁽da mesma (Wehmeyer, 2004). 

O modelo funcional de autodeterminação (figura 3) que os autores apresentam, reflete os 

pressupostos teóricos e a evidência empírica de uma linha de investigação conduzida desde 

1995, que procura estudar a relação entre o nível de funcionamento intelectual e a 

influência dos ambientes na autodeterminação do sujeito, defendendo-se que os fatores 

contextuais têm aqui um forte impacto. 

Este modelo coloca a tónica na relevância de um conjunto de variáveis que se relacionam 

com o desenvolvimento e o meio ambiente, tais como a aprendizagem e a experiência e de 
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que modo as crenças sobre estas duas dimensões podem fomentar ou bloquear as 

oportunidades para a capacitação dos sujeitos e o desenho de medidas de apoio que 

conduzam a uma maior autonomia psicológica e na vida diária, competências de 

autorregulação e sentimentos de autorrealização. 

  

 
 

Figura 3 – Modelo Funcional de Autodeterminação 
(Wehmeyer et al., in Wehmeyer & Garner 2003, p. 256) 

 

Consideram estes autores que o facto de muitas pessoas com DID viverem em ambientes 

restritivos e com baixos níveis de autonomia e autodeterminação, não se deve tanto à falta 

de capacidade intelectual, mas mais às fracas expectativas sociais e recursos disponíveis 

(ou a falta de motivação para serem usados) no sentido de se traduzirem em programas 

personalizados que fomentem a possibilidade de os indivíduos exercerem um maior 

controle sobre a sua vida. Este exercício do poder sobre si e o seu ambiente pode ser 

estimulado através de oportunidades que permitem ao sujeito expressar os seus gostos e 

preferências e fazer escolhas (Dee, Florian, Porter, & Robertson, 2003). 



 
 
 

36 
 

Wehmeyer (2004, p. 339) aconselha que quando se pretendem criar formas de promover 

a autodeterminação, se coloquem as seguintes questões: que oportunidades existem para 

as pessoas exercerem o controle e como podemos conceber mais oportunidades? Que 

habilidades e capacidades as pessoas precisam para retirar vantagens dessas 

oportunidades? De que apoios necessitarão para ultrapassar barreiras e limitações? . 

A resposta a tais questões possibilitará a conceção de programas que têm por base o 

modelo socio-ecológico, distanciando-se de uma visão redutora focada apenas nas 

incapacidades intelectuais do sujeito. A corroborar a importância da interação indivíduo-

meio está um número considerável de pesquisas sobre a vida independente em contextos 

da comunidade que demonstraram uma forte correlação entre a autodeterminação e as 

várias componentes do comportamento adaptativo (Stancliffe et al., 2000, citados por 

Wehmeyer & Garner, 2003). 

Formar as pessoas com DID para e na autodeterminação deve ser uma função dos meios 

educativos formais e não formais, o que pressupõe um conjunto de abordagens, 

metodologias e estratégias flexíveis, diferenciadas e personalizadas.  

A escola regular que a maioria destas crianças e jovens frequenta hoje em Portugal e os 

serviços especializados a elas destinados têm uma responsabilidade acrescida no desenho 

de respostas educativas que sejam verdadeiramente emancipatórias do sujeito e não 

perpetuem a visão de alguém completamente incapaz ou eternamente criança. Numa 

conferência realizada em Lisboa há alguns anos, Gordon Porter afirmava que as pessoas 

com DID sofriam da síndrome de Peter Pan, o que explicaria, aliás, muitas das práticas 

educativas infantilizantes a que eram submetidas e sobre as quais, já antes, João dos Santos 

nos alertara, porque as mesmas conduziam ao caminho certo da estupidificação 
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produzida pelos cubos, tabuleiros de encaixar, picagens e letrinhas desenhadas durante 

a os⁽a⁽fio ⁽ J. Santos, 1983, p.147). 

A maior tomada de consciência deste desajustamento levou ao desenvolvimento, por Lou 

Brown e colaboradores, de uma perspetiva curricular funcional, por contraposição a 

abordagens desenvolvimentistas do currículo (Albright, Brown, VanDeventer, & Jorgensen, 

1987; Costa, 1996a, 1996b, 2004). 

A atividade funcional é definida por Brown (1993, citado por Costa, 1996a, p. 35) como 

a uela que se não for realizada pelo aluno com deficiência, terá de ser realizada por outra 

pessoa ,⁽ou⁽seja⁽ atividades⁽úteis⁽pa a⁽o⁽alu o⁽ou⁽ o u idade . 

⁾l ight⁽et⁽ al.⁽ ,⁽ p.⁽ ⁽ afi a ⁽ ue:⁽ ao⁽ o side a os⁽os⁽ alu os⁽ o ⁽ e di e to⁽

intelectual mais baixo da nossa sociedade, a finalidade dos programas educativos é 

prepará-los para viver eficientemente, como seres autónomos, competentes, com 

liberdade e correção em todos os ambientes e atividades vividas pelas pessoas sem 

p o le as .⁽P ossegui do⁽ a⁽sua linha de argumentação e tendo por base as dificuldades 

mais comuns encontradas neste grupo, propõem que os programas educativos sejam 

caracterizados por um(a): 1) máxima integração em contextos naturais; 2) currículo 

orientado para o espaço vivido; 3) promoção de competências funcionais; 4) adequação à 

idade cronológica; 5) verificação da transferência da aprendizagem de uns contextos para 

outros; 6) forte componente prática; 7) envolvimento da família; 8) educação extra-escolar; 

9) princípio da participação parcial ¹ ; 10) adaptações individualizadas; 11) planos de 

transição individualizados. 

 

¹  Por participação parcial entende-se a oportunidade de participar nas mesmas atividades e ambientes de 

aprendizagem dos colegas, mesmo que as dificuldades limitem o desempenho de todas as tarefas na mesma 
medida. 
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Colocar a tónica na funcionalidade do currículo das crianças e jovens com DID não significa 

empobrecer o leque de experiências que o mesmo deve proporcionar, mas antes 

possibilitar, através dos apoios adequados, o desenvolvimento e a aprendizagem em 

diversos contextos, junto dos seus pares da mesma idade e com tarefas diferenciadas e 

desafiadoras, que permitam um aumento das competências intelectuais, sociais e práticas. 

Como Leite (2011, p. 20) sustenta:⁽ Diferenciar não é reduzir ou simplificar o currículo 

comum: é definir estrategicamente percursos de aprendizagem diferenciados, que 

permitam a cada um dos alunos progredir no currículo⁽ o ⁽vista⁽ao⁽su esso⁽es ola . 

O currículo pode apresentar-se como um instrumento de emancipação ou de segregação 

e, por isso, Leite (2010, 2011) sublinha a relevância de se ser criterioso nas adequações ou 

alterações que se fazem ao currículo comum. 

Sendo uma construção social, o currículo escolar, que entre nós é ainda fortemente 

centralizado, é interpretado e operacionalizado por escolas e docentes de forma diversa, a 

maior parte das vezes de um modo restrito e pouco flexível, com percursos de 

aprendizagem propostos aos alunos com NEE frequentemente redutores e demasiado 

básicos. 

Uma cultura de escola que se fundamenta nos princípios da inclusão procurará tudo fazer 

para aceitar a diversidade da sua população escolar e não deixar ninguém para trás, 

promovendo a participação e aprendizagem de todos. 

A este propósito, Leite (2011, p. 20) refere que: 

… ⁽ as⁽es olas⁽e ⁽ ue⁽os⁽apoios⁽são⁽est at gi a⁽e⁽siste ati a e te⁽o ga izados,⁽

em que há expectativas elevadas e incentivos à aprendizagem, os alunos melhoram 

o aproveitamento escolar. A questão óbvia que desta constatação emerge, é que a 

cultura e a abordagem curricular da escola revelam mais influência no desempenho 
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escolar dos alunos do que o abaixamento do nível do currículo, através do 

estabelecimento de vias curriculares diferentes. 

Se esta cultura de escola é crucial, não é menos relevante a criação de um ambiente de 

aprendizagem inclusivo na sala de aula, o que exige dos docentes do ensino regular e de 

educação especial uma colaboração estreita na organização do trabalho escolar, baseado 

nos princípios e práticas da diferenciação pedagógica. Este conceito é formulado por 

Tomlinson et al. (2003, p.121) do seguinte modo: 

Diferenciação pode ser definida como uma abordagem ao ensino em que os 

professores são proativos na modificação do currículo, métodos de ensino, 

recursos, atividades e produtos dos alunos em função das diferentes necessidades 

individuais e grupais, de modo a maximizar a oportunidade de aprender para cada 

um (Bearne, 1996; Tomlinson,1999).  

São várias as possibilidades de diferenciação, mas é importante não perder de vista que ela 

se dirige à diversidade de alunos numa sala de aula (não só quando há alunos com NEE ou 

DID) e, por isso, faz uso de uma multiplicidade de objetivos, conteúdos, atividades, 

materiais, produtos, formas de organização dos alunos, espaço, tempo, avaliação, criando 

ainda oportunidades para a livre escolha e projetos autónomos que respondem a 

interesses e necessidades individuais e/ou coletivas e fomentando relações interpessoais 

positivas (Cadima, Gregório, Pires, Ortega, & Horta, 1997; Morgado, 2003a; Niza, 2007; 

Perrenoud, 2000; Tomlinson, 2008;  Tomlinson & Allan, 2002; UNESCO, 2004). 

Como explicam Nunes e Madureira (2014), no campo das abordagens recentes em 

educação, ainda que fundamentadas em modelos teóricos clássicos e fundadores na 

psicologia e pedagogia (e.g., Piaget, Vygotsky, Bruner) encontra-se o Desenho Universal de 

Aprendizagem (DUA). Conceito relativo à acessibilidade, importado da arquitetura, mas 
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que integra contributos de várias áreas científicas, incluindo a das neurociências, 

sustentando estas últimas que: 

…) a aprendizagem é um processo multifacetado, que envolve o uso de três 

sistemas básicos, a saber: as redes afetivas, as redes de reconhecimento e as redes 

estratégicas, correspondendo cada uma a um local particular no cérebro e tendo 

funções específicas (Meyer et al., 2014). As redes afetivas relacionam-se com a 

motivação para a aprendizagem e ajudam o sujeito a determinar o que é importante 

aprender; as redes de reconhecimento referem-se ao que aprendemos e, por 

último, as redes estratégicas relacionam-se com o como aprendemos e indicam-nos 

como fazer as coisas (Courey et al., 2012; Meyer et al., 2014, in Nunes & Madureira, 

2014, p. 134). 

O modelo conceptual do DUA tem como implicações para a prática educativa, o 

desenvolvimento de situações de aprendizagem acessíveis a todos, incluindo as crianças 

com deficiência, evitando a criação de programas específicos ou segregados, porque é na 

abordagem curricular que se deve centrar a mudança. 

Este modelo enquadra o que atrás se disse sobre a diferenciação pedagógica, pois baseia-

se em três princípios: 1) envolvimento dos alunos numa multiplicidade de formas de 

aprender com motivação; 2) múltiplos meios de representação do conhecimento; 3) 

diversidade de formas de expressão  (Nunes & Madureira, 2014, p. 135). 

Sofia Santos (2014) evidencia a influência da abordagem curricular no desenvolvimento do 

comportamento adaptativo dos alunos com DID, sendo que no estudo que levou a cabo 

com uma amostra de 586 crianças e adolescentes com e sem DID, dos 6 aos 16 anos, 

verificou como era baixo o nível de competências adaptativas dos que apresentavam 

dificuldades intelectuais por comparação com o outro grupo, o que vai ao encontro de 
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vários estudos internacionais citados pela autora e um nacional em que participou com 

Morato (S. Santos & Morato, 2012b). 

Uma vez que a maioria dos elementos do grupo com DID estava institucionalizado (em 

ambientes segregados), os resultados já eram esperados, dada a reduzida oportunidade 

para o desenvolvimento de tais competências em ambientes e em interação com as 

pessoas e estruturas da comunidade. A autora sublinha que, tanto nos contextos especiais 

como regulares, o currículo não responde às necessidades das crianças e jovens com DID, 

porque se apresenta uniforme, pouco flexível e defende a perspetiva curricular funcional 

centrada na pessoa, bem como uma organização criativa e diferenciada das situações de 

ensino-aprendizagem (S. Santos, 2014). 

Estes resultados colocam mais uma vez em evidência a necessidade de se enquadrar a ação 

educativa num modelo de funcionamento humano para a autonomia, autodeterminação e 

vida plena, a construir desde o início da escolaridade em contextos verdadeiramente 

inclusivos na escola e comunidade, que promovam uma efetiva participação social, 

traduzida no desenvolvimento de relações interpessoais positivas, muito particularmente, 

com os pares sem necessidades educativas especiais.  

A importância atribuída aos laços afetivos e relacionais na inclusão escolar e social não 

sendo tema novo, tem na última década recolhido dados que revelam a necessidade de se 

investir, a este nível, nos contextos educativos, de uma forma mais aberta e assumida 

(Bunch & Valeo, 2004; Cambra & Silvestre, 2003; Eriksson, Welander, & Granlund, 2007; 

Foreman, Arthur-Kelly, Pascoe, & King, 2004; Katz & Mirenda, 2002; Koster, Nakken, Pijl,  & 

Van Houten, 2009; Koster et al., 2010; Nakken & Pijl, 2002). 

Neste sentido, o Planeamento Centrado na Pessoa pode apresentar-se como relevante na 

dinamização de uma rede de apoio à criança, jovem e adulto com dificuldades intelectuais, 
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para que estes passem a ser vistos como cidadãos com os mesmos direitos e vejam o seu 

estatuto social valorizado. 

 

4. Planeamento Centrado na Pessoa 

Este tipo de planeamento integra em si um conjunto diversificado de metodologias e 

instrumentos que ajudam a organizar e a guiar a mudança, envolvendo a pessoa com 

deficiência, a sua família e outros com quem ela se relaciona. O foco é, como o próprio 

nome indica, a pessoa e a compreensão dos seus talentos e sonhos, bem como a formação 

de uma comunidade comprometida com o desenvolvimento da autodeterminação e 

valorização social do indivíduo (J. O B ie  & C. L. O B ie ,⁽ . 

Estes autores esclarecem que, em qualquer modelo de intervenção para a mudança, há 

muitas vezes o risco de mau uso ou demasiada simplificação. É importante realçar que esta 

abordagem resulta de um número muito vasto e diversificado de conhecimentos teóricos 

e empíricos, metodologias e técnicas, sedimentados por um longo caminho de reflexão 

sobre a prática, em variadíssimos grupos e contextos, que se constituíram como 

comunidades de prática (communities of practice ,⁽ ou⁽ seja,⁽ g upos⁽ de⁽ pessoas⁽ ligadas⁽

informalmente pelo conhecimento e experiência partilhados e pela paixão de um 

empree di e to⁽ o u ⁽ J. O B ie  & C. L. O B ie ,⁽ ,⁽p.⁽ , citando Wenger & Snyder, 

2000). 

As mudanças que hoje se impõem não se situam apenas no plano de vida do sujeito, mas 

igualmente na vida das comunidades e organizações e, tal como M. Santos et al. (s.d., 

p.118) referem, não estão isentas de obstáculos:  

Outra barreira ao desenvolvimento de planificações centradas na pessoa, 

nomeadamente no caso dos processos de transição, tem a ver com a baixa 
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autodeterminação demonstrada por muitos jovens. Efetivamente, após um 

percurso escolar em que nunca foram convidados a participar nos processos de 

tomada de decisão e se limitaram a seguir uma agenda estabelecida pela instituição 

escolar (Rashid, Fore, & Miller, 2006), quando são chamados a clarificar os seus 

objetivos, sonhos, expectativas, confrontados com a novidade, poderão ter 

dificuldade em ir além de respostas monossilábicas ou da afirmação de que não 

sabem. 

O planeamento centrado na pessoa permite ao sujeito expressar-se e fazer ouvir a sua voz, 

por meios próprios ou com o apoio de sistemas aumentativos e alternativos de 

comunicação, ou através da voz dos que lhe querem bem. 

Porque é necessário incentivar à reflexão do que fazemos e como o fazemos, bem como 

do impacto das ações individuais e coletivas, neste ponto apresentar-se-á a 

contextualização teórica e prática que permitem evidenciar o significado destas 

abordagens para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com DID. 

 
 
4.1. Quadro de Referência 
 
Como foi defi ido⁽po ⁽O B ie ⁽e⁽Lovett⁽ ⁽ itados por Becker e Pallin (2001, p. 4), o 

Pla ea e to⁽Ce t ado⁽ a⁽Pessoa⁽ efe e-se a um grupo de abordagens para organizar e 

guiar a mudança comunitária em ligação com as pessoas com deficiência e as suas famílias 

e⁽a igos . 

O Planeamento Centrado na Pessoa desafia a aprendizagem em comunidade, a resolver 

problemas que com o tempo produzirão mudanças significativas na vida dessa pessoa. Os 

processos e técnicas de planificação contribuem para um conjunto de pessoas alinharem a 
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sua visão e objetivos, considerarem as possibilidades para a mudança e apoiarem-se 

mutuamente (J. O B ie ⁽&⁽C. L. O B ie ,⁽2000). 

Procura-se, assim, de acordo com Pereira (2014, p. 41) fomentar a construção de 

comunidades inclusivas, a cidadania plena, um olhar positivo, um pensamento visionário e 

as relações interpessoais. 

As raízes desta abordagem encontram a sua fundamentação teórica num universo 

interdisciplinar que parte das correntes sociológicas e psicológicas em conjunto com 

movimentos sociais, que vão ganhando corpo no período pós II Guerra Mundial, como 

sejam: os Movimentos pelos Direitos Humanos e Cívicos na Europa e América do Norte; os 

Princípios da Normalização e a Teoria da Valorização Social (Social role valorization) 

definidos por Wolfensberger; e as Perspetivas Humanistas representadas por Abraham 

Maslow e Carl Rogers (Becker & Pallin, 2001, pp. 5-6). 

Pereira (2014) considera ainda como igualmente influentes o desenvolvimento que a partir 

dos anos 60 (séc. XX) tiveram a psicologia comunitária e o conceito de recovery no processo 

de humanização dos serviços de apoio às pessoas com doença mental. 

Os princípios fundamentais de todas estas perspetivas é que encaram o indivíduo como um 

ser livre, capaz de se atualizar e realizar sonhos em comunhão com outros que partilham 

uma mesma visão. Daí, que o que se pretende com o Planeamento Centrado na Pessoa é 

garantir ao sujeito a sua presença na comunidade, a possibilidade de fazer escolhas, a 

oportunidade de desenvolver competências, o respeito granjeado pela sua rede social e 

pela valorização do seu papel na comunidade e a participação nessa comunidade no âmbito 

de uma rede de relações mais próxima e alargada (Becker & Pallin, 2001; Blessing, 2003; 

Callicott, 2003; J. O B ie ⁽&⁽C. L. O B ie ,⁽ ). 
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As diferenças entre uma abordagem de tipo tradicional e a centrada na pessoa são 

apresentadas por Becker e Pallin (2001, p. 5, numa adaptação de Bradley, 1994) no quadro 

seguinte: 

 

Quadro 4 – Diferenças entre o Modelo Tradicional de Planeamento e o Centrado na Pessoa 

Questão chave Planeamento Tradicional Planeamento Centrado na 
Pessoa 

Quem é a pessoa? 
 

O cliente O cidadão 

Qual o contexto típico? Um grupo residencial, centro de 
treino de adultos, escola especial 

A casa da pessoa, o 
trabalho ou a escola 

Como são organizados os 
serviços? 

Num contínuo de opções Através de um único 
sistema de apoios 
disponível para o indivíduo 

Qual é o modelo? 
 

Desenvolvimental/Comportamental Vida normal 

Quais são os serviços? Programas/Intervenções 
 

Apoios individualizados 

Como são planeados os 
serviços? 

Programa individual baseado na 
avaliação dos técnicos 
 

Através de um plano 
centrado na pessoa 

Qual é o contexto de 
planeamento? 

Consenso entre uma equipa Uma equipa de 
planeamento centrado na 
pessoa ou círculo de apoio 

A que é que é dada maior 
prioridade? 

Competências de vida 
independente e gestão do 
Desenvolvimento/Comportamento 

Autodeterminação, 
relações interpessoais e 
papéis sociais valorizados 

Qual o objetivo? Desenvolver a independência e 
modificar os comportamentos 
indesejáveis 

Apoiar a pessoa a 
desenvolver o estilo de vida 
à sua escolha na sua 
comunidade local 

Fonte: Becker e Pallin (2001, p. 5, numa adaptação de Bradley, 1994) 

 

Os modelos tradicionais de intervenção (educativos e sociais) tendem a retirar as pessoas 

da comunidade, afastando-as pouco a pouco do olhar dos outros e da oportunidade de 

participação social, enquanto que os modelos centrados na pessoa procuram exatamente 

o oposto, pelo que Pereira (2014, p.23) defende que … ⁽as⁽o ga izações⁽p estado as⁽de⁽

serviços, em vez de se dedicarem ⁽li peza ⁽das⁽ o u idades,⁽se⁽dedi ue ⁽a⁽esti ula ⁽a⁽
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presença e a participação daqueles a quem o fluir natural da vida vai empurrando para as 

a ge s . 

As organizações e serviços de apoio às pessoas com DID precisam de operar mudanças 

profundas na sua missão, valores, cultura, programas e estratégias se pretenderem 

orientar-se pelos princípios fundadores do Planeamento Centrado na Pessoa. Não são 

processos fáceis e para além das questões logísticas que uma mudança deste tipo envolve, 

um dos maiores obstáculos a enfrentar será o de saber partilhar o poder numa base mais 

igualitária com aqueles que usufruem dos serviços (Black, 2000; Marrone, Hoff, & Helm, 

1997; Pereira, 2005, 2014). 

Co o⁽ Pe ei a⁽ ,⁽ p.⁽ ⁽ su li ha:⁽ ⁾⁽ ultu a⁽ t adi io al⁽ iou⁽ a⁽ ideia⁽ de que os 

prestadores de serviços têm poderes e saberes tão especializados que não são partilháveis 

o ⁽o⁽ idadão⁽ o u . 

Contra esta asserção, tem a ASSOL, nos últimos 15 anos, desenvolvido um trabalho que 

incorpora os princípios do planeamento centrado na pessoa, sendo igualmente  inspirado 

no modelo de John McGee (Gentle Teaching Quality of Life Model), o qual considera oito 

condições básicas para uma vida de qualidade: integridade corporal (saúde, alimentação); 

sentir-se seguro (gostar de estar com os outros); sentir-se valorizado (ser reconhecido como 

pessoa com talentos); ter uma vida estruturada (um plano de vida com os seus próprios 

rituais e crenças); um sentido de pertença (ter um círculo de amigos próximos, 

companheirismo); participação social (fazer parte da vida da comunidade); atividades 

diárias significativas (enquadradas no plano de vida); contentamento interior (harmonia e 

livre de experiências traumáticas) (Pereira, 2014, p. 50). 

Neste percurso, os resultados que a equipa da ASSOL em parceria com muitas outras 

entidades tem alcançado, traduzem-se por aquilo a que hoje se designa em alguns círculos 
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por bem viver ²  não só dos públicos atendidos, mas também dos cuidadores e profissionais, 

gerando-se um clima de satisfação individual e coletiva, propício à ativação de soluções 

criativas para os problemas do dia a dia (Ferreira & Pereira, 2015; Pereira, 2014). 

Holburn, Jacobson, Schwartz, Flory e Vietze (2004) conduziram um estudo longitudinal e 

comparativo para avaliar os efeitos do planeamento centrado na pessoa junto de um grupo 

de 20 indivíduos com dificuldades intelectuais, comparando-o com um outro grupo que 

recebia apoio no âmbito de um modelo interdisciplinar tradicional. Os resultados foram 

reveladores do impacto que a abordagem centrada na pessoa teve, em particular, na 

mudança da vida numa instituição para a vida na comunidade. 

Uma outra pesquisa levada a cabo por Corrigan (2014) com o objetivo de compreender a 

perceção dos profissionais envolvidos em processos de transição e reintegração de jovens 

em estruturas regulares de educação com recurso aos princípios e metodologias da 

abordagem centrada na pessoa, evidenciou resultados positivos no que se refere aos 

ganhos em competências sociais e académicas dos jovens, no estreitamento de relações 

entre profissionais e família e na cultura organizacional da escola. 

Outras investigações têm-se focado na transição para a vida pós-escolar dos alunos com 

dificuldades intelectuais, como foi relatado por Kaehne e Beyer (2014) na análise dos 

encontros levados a cabo para definir e acompanhar os planos de transição de 40 jovens.  

Os conteúdos discutidos e o envolvimento dos participantes nessas reuniões foram objeto 

de apreciação, tendo os autores verificado uma melhoria no envolvimento dos jovens, 

família e outros em todo o processo de planeamento. 

 

² ⁽ Bue ⁽Vivi ⁽- Conceito originário da América do Sul, enquadrado no âmbito do desenvolvimento 
sustentável, que se reporta ao viver bem em comunidade, sem assimetria de poder (Acosta, s.d.). 
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Apesar de haver muita evidência sobre os efeitos positivos deste tipo de abordagem, 

existem igualmente vozes críticas, em especial as que pretendem demonstrar a relação 

custo-benefício para os indivíduos ou organizações.  

Ratti et al. (2016) fizeram a revisão de um conjunto de pesquisas (16 estudos de natureza 

quantitativa, qualitativa e mista, selecionados de um total de 6000 registados em base de 

dados e publicados entre 1990 e 2014) e propuseram-se analisar os resultados neles 

reportados nas dimensões da qualidade e satisfação com a vida, capacidade de escolha e 

autodeterminação, participação nas atividades e inclusão e ainda os que descreviam 

alterações de comportamento, comportamento adaptativo, emprego e saúde. A análise 

que efetuaram revelou um impacto positivo, mas moderado na vertente da participação 

em atividades e na comunidade, bem como na capacidade de escolha.  

A necessidade de encontrar um corpo metodológico suficientemente robusto que permita 

uma investigação aprofundada acerca do valor do planeamento centrado na pessoa tem 

crescido na medida da sua expansão em organizações e serviços sociais, de educação e 

saúde. A esta ênfase na avaliação dos resultados não será alheia a pressão exercida pelas 

entidades financiadoras dos projetos e programas, que impõem frequentemente modelos 

uniformizados e uniformizadores de monitorização de processos e produtos. 

Michaels e Ferrara (2005) evidenciam a complexidade da tarefa e propõem que a 

investigação seja de natureza interpretativa e vá além de se responder à pergunta se este 

tipo de planeamento resulta. Importa sobretudo olhar para a efetiva implementação que 

se traduz pelas práticas colaborativas e pela solução conjunta dos problemas e desenvolver 

instrumentos de avaliação que possam indicar o nível de sucesso nos cinco principais 

objetivos do planeamento centrado na pessoa, já referidos anteriormente, e que são a 
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presença na comunidade, a capacidade de escolha, a competência, o respeito e a 

participação nessa comunidade. 

 
 
4.2. Condições e Instrumentos de Planificação 

São muitos os instrumentos que no âmbito das abordagens centradas na pessoa se têm 

desenvolvido para ajudar as crianças, jovens e adultos com DID a viver uma vida com mais 

envolvimento pessoal e social. 

As técnicas aqui descritas, estão amplamente documentadas e devem ser utilizadas após 

estudo e formação, em geral apoiados por outros mais experientes, mas o mais relevante 

é não encarar as mesmas como descontextualizadas dos princípios e valores que as 

fundamentam, fazendo delas um uso puramente mecânico (Falvey et al., 2011; Forest & 

Pearpoint, 2001; Northeast Alberta Community Board for Persons with Developmental 

Disabilities, 2005; J. O B ie  & C. L. O B ie ,⁽ ; Pearpoint et al., 2009; Pereira, 2014). 

A sua aplicação ocorre em encontros informais que integram o sujeito, a sua família, 

amigos, membros da comunidade e profissionais que com ele se relacionam e que ele ou 

os que lhe são próximos decidem convidar. Os locais de encontro devem ser confortáveis 

e familiares. A dinamização requer um facilitador e outro que regista de forma gráfica as 

ideias produzidas. 

O clima relacional é construído de forma positiva e como McGee (2008, p.213) sustenta: 

Os⁽e o t os⁽são⁽u ⁽te po⁽de⁽aleg ia,⁽ ão⁽de⁽ e i i ação.⁽Não⁽h ⁽espaço⁽pa a⁽ iti a ⁽

a pessoa, nem para fazer ninguém sentir-se⁽ o t olado . 

A distensão pretendida nestes encontros não lhe retira a exigência, antes pelo contrário, 

uma vez que a responsabilidade e o compromisso que todos aí assumem perante a pessoa 

e a sua família de forma a encontrarem resposta para os seus sonhos e necessidades, 
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requer esforço individual e coletivo e tem que ter como resultado a melhoria da qualidade 

de vida do sujeito, expressa pela satisfação do próprio e dos entes mais próximos e pelo 

ganho de competências adaptativas e de autodeterminação. 

Como ferramentas de facilitação criativa deste processo apresentam-se sucintamente os: 

Círculos de Apoio (ou de Suporte ou de Amigos); MAPA (MAPS – Making Action Plans) e 

PATH (Planning Alternative Tomorrows with Hope). Todas elas podem ser usadas 

separadamente ou em complementaridade, em diferentes contextos e com sujeitos de 

diversas idades, com dificuldades intelectuais de complexidade variada. 

 

Círculos de Apoio 

Os círculos de apoio foram desenvolvidos com o intuito de aprofundar as relações 

interpessoais das crianças com dificuldades intelectuais com os seus pares de modo a 

promover a inclusão escolar (J. O B ie  & C. L. O B ie ,⁽ . 

A sua representação esquemática pode ser visualizada na figura seguinte: 

 

 
Figura 4 – Círculos de Apoio 

(Forest, Snow, & Pearpoint, 1994 – Inclusion Press) 
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Este esquema é constituído por 4 círculos concêntricos que refletem as relações do sujeito 

desde um nível mais próximo até um mais afastado. Assim, o 1º - Círculo da Intimidade 

(Intimacy) é constituído por aqueles sem os quais o sujeito não se imagina viver (família, 

companheiros de vida); o 2º - Círculo da Amizade (Friendship) integra os amigos; o 3º - 

Círculo da Participação (Participation) contempla as pessoas de organizações ou grupos em 

que participa (e.g., escola, clube desportivo); o 4º - Círculo da Troca (Exchange) é composto 

pelos que são pagos para estarem na sua vida - profissionais de saúde, educação, serviço 

so ial,⁽et …- (Falvey et al., 2011; Forest & Pearpoint, 2001; J. O B ie  & C. L. O B ie ,⁽ ;⁽

Pearpoint et al., 2009; Pereira, 2014). 

Há elementos que podem integrar mais do que um círculo e o objetivo é trazer para círculos 

mais próximos do sujeito os que se encontram num nível mais afastado, porque, como 

afirmava Lou Brown, a autonomia do indivíduo pode medir-se pelo número de pessoas que 

fazem parte da sua vida, sem que para tal sejam pagas. 

Os círculos apresentam, de uma forma visual e simples, a cartografia das relações 

interpessoais da criança, jovem ou adulto com DID e indicam pistas para o seu 

desenvolvimento.  

O exemplo do círculo de amigos de Nick, descrito nas figuras abaixo, mostra como foi 

possível através de um trabalho continuado mobilizar elementos para o círculo da amizade, 

do qual ninguém fazia parte. 
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Figura 5 - A Evolução do Círculo de Amigos de Nick (Inclusion Press) 
 

 

Falvey et al. (2011) apresentam o caso de uma docente que fazendo uso desta ferramenta 

decidiu tratar o tema da amizade com um grupo de 50 alunos, conduzindo-os na reflexão 

sobre o significado de ter amigos. As discussões geradas pela análise dos círculos de cada 

um, provocaram grande envolvimento e adesão à ideia de se criarem comunidades e 

círculos dentro da escola que facilitassem o relacionamento interpessoal, principalmente 

dos que tinham mais dificuldades a este nível. 

Os autores supracitados afirmam que: 

O Círculo de Amigos não é uma brincadeira ou artifício, é uma ferramenta poderosa. 

Como um cinzel, pode ser usado para forçar a abertura do coração, da alma e dos 

pensamentos de alguém ou para criar uma obra de arte. Uma obra de arte tal como 

a construção de Círculos ou de uma Comunidade não surge do dia para a noite. O 

desenvolvimento de círculos e a construção de comunidades exigem compromissos 

tão importantes como a matemática, a física ou a história e fazem parte de um 

currículo que inclui o cuidado com os mais frágeis. É uma ferramenta holística, 

poderosa e não é algo que se faz uma vez e de seguida se põe de lado. É uma 
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estratégia contínua de crescimento, de mudança e de desenvolvimento (Falvey et 

al., 2011, p. 19). 

Os círculos podem, assim, ser um instrumento no apoio à formação de uma comunidade 

escolar atenta aos outros, focada não apenas no saber e saber fazer, mas no ser, imbuída 

de elevados padrões éticos e sociais, defensores da equidade e participação democrática. 

 
 
MAPA (MAPS - Making Action Plans)  

Esta ferramenta permite a recolha de informação acerca da pessoa, focando-se no que são 

os⁽aspetos⁽positivos⁽e ⁽det i e to⁽dos⁽ egativos⁽e⁽visa ⁽ ajuda ⁽a⁽pessoa⁽a⁽ hegar a um 

luga ⁽o de⁽possa⁽so ha . 

Os autores referenciados no ponto anterior aconselham o desenrolar do processo em oito 

etapas, que servem para desencadear o brainstorming entre os participantes e são 

traduzidas pelas seguintes questões: 1) O que é o MAPA?; 2) Qual é a história da pessoa?; 

3) Quais são os seus sonhos?; 4) Quais os seus pesadelos? (o que não gosta/não quer); 5) 

Quem é a pessoa? 6) Quais são os seus talentos? 7) O que é que ela precisa? 8) Qual o plano 

de ação? (Falvey et al., 2011; J. O B ie  & C. L. O B ie ,⁽ ;⁽Pearpoint et al., 2009; Pereira, 

2014). 

A ordem de algumas questões pode ser alterada, embora nenhuma deva ser deixada de 

fora, o que exige um dinamizador capaz de escutar e conduzir as ideias de todos de modo 

produtivo e criativo (Falvey et al., 2011). 
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As figuras abaixo apresentadas traduzem graficamente os passos referidos: 

 

 
 

Figura 6 - MAPA Mandala (Inclusion Press, 1992) 
 
 

 

 
 

Figura 7 - MAPA de um Encontro de Planeamento Centrado na Pessoa  
(Inclusion Press) 
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PATH - Planning Alternative Tomorrows with Hope 

Planear futuros alternativos com esperança é o sentido do PATH, que pode evoluir a partir 

do MAPA e ajudar a operacionalizá-lo.  

Pearpoint et al. ,⁽p.⁽ III ⁽ su li ha ⁽ ue⁽ O⁽P⁾TH⁽ ⁽u a⁽ fe a e ta⁽ o e ida⁽pa a⁽

efo ça ⁽os⁽p i ípios⁽da⁽I lusão,⁽Dive sidade⁽e⁽De o a ia⁽ … , que deve ser dinamizada 

em colaboração com pelo menos outra pessoa, pois à semelhança do MAPA propõe-se um 

registo gráfico, aconselhando-se a que se siga a ordem das várias etapas e que os 

dinamizadores apliquem a si próprios e às suas vidas este instrumento de planeamento, 

antes de o proporem a outros. 

Mais uma vez são contemplados oito passos (figura 8), em que o ponto de partida é o Sonho 

e a sua expressão - representado pela Estrela Polar que orienta o caminho, seguindo-se o: 

2) Sentir as Metas - visualizar em conjunto a sua concretização como se as mesmas já 

tivessem sido atingidas; 3) Enraizar-se no Presente - ou seja, é preciso agora situar-se nas 

circunstâncias atuais para preparar o futuro; 4) Identificar as pessoas a Mobilizar - para 

além das presentes no encontro é necessário pensar noutras que detêm recursos 

essenciais à realização do sonho ; 5) Identificar maneiras de se Tornar Mais Forte - analisar 

que conhecimentos, competências, relações devem ser desenvolvidos; 6) Registar as ações 

para os Próximos Meses – verificar o que o sujeito e o grupo podem fazer nos primeiros 

meses; 7) Planear o trabalho do Próximo Mês - definir quem vai fazer o quê e quando; 8) 

Compromisso com o Primeiro Passo - é imprescindível sair-se do encontro com a indicação 

da primeira ação a realizar por todos. 
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Figura 8 - PATH  
(Pearpoint, J. O B ie ,⁽&⁽Fo est,⁽1991, Inclusion Press) 

 

 

Este guião fornece as bases para o encontro, permitindo de forma construtiva e pragmática 

desenhar um plano que possibilite à pessoa realizar os seus sonhos e desenvolver 

capacidades para uma maior autodeterminação e uma vida mais feliz. 

O envolvimento de todos os participantes, incluindo o próprio sujeito, permite a 

germinação de ideias que se distanciam de soluções e protocolos tradicionais, porque o 

clima isento de tensão e os procedimentos de visualização criativa conduzem à estimulação 

de um pensamento divergente/lateral, gerador de muitas outras possibilidades. 

A pose do jovem Joseph (Figura 9) é bem evidente do seu sentido de afirmação e satisfação 

e diz-nos - eu existo, estou e pertenço aqui. 
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Figura 9 - O PATH de Joseph (Inclusive Solutions) 

 
Os instrumentos descritos não são os únicos e não devem ser encarados como produtos 

fechados, mas o importante é que a sua aplicação se faça com prazer, alegria, sensibilidade 

e imbuída de um grande sentido ético, porque é sobre a vida que o grupo de encontro se 

debruça. 

A base de todos estes procedimentos está no acreditar das potencialidades e recursos do 

sujeito e da comunidade que em torno dele se constrói. 

 

4.3. Papel do Facilitador 

Ao longo do capítulo quarto, tem-se referido a importância dos dinamizadores destes 

encontros tanto na gestão do grupo, como no uso das ferramentas (Falvey et al., 2011; J. 

O B ie  & C. L. O B ien, 2000; Pearpoint et al., 2009; Pereira, 2014). 

Em qualquer processo de planeamento a formação teórica e prática é imprescindível, 

sendo igualmente determinante acreditar nos valores que sustentam as técnicas e como 

os mesmos podem fazer a diferença na vida das pessoas apoiadas. 
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Considera-se que o acesso à informação aqui referenciada pode ser relevante para o 

desenvolvimento de uma sensibilidade que tenha reflexos nas práticas educativas e sociais 

de organizações e serviços destinados às crianças, jovens e adultos com dificuldades 

intelectuais. 

Beth Mount produziu, em 1994, um manual para facilitadores, do que então, se designava 

por Personal Futures Planning. Na introdução, a autora refere-se ao facilitador como um 

mestre artesão (master craftsperson) e, no corpus do texto, compara os encontros a 

sessões de improvisação típicas do jazz (jam sessions).  

Trata-se, por conseguinte, de uma ação em que a estética se alia à ética, em que o belo e 

o bom se conjugam e contribuem para que todos os participantes beneficiem, porque as 

aprendizagens e o crescimento pessoal são de todos e não apenas da pessoa cujo futuro se 

imagina e perspetiva naqueles momentos (J. O B ie ,⁽s.d. . 

Mount (1994) defende que a eficácia dos facilitadores dependerá de um conjunto de 

competências em cinco dimensões, cujos pressupostos são a/o: Escuta – o saber ouvir e 

partir da expressão das necessidades do sujeito; Criatividade – trabalho em direção a ideais 

como sejam o de alargar a rede de relações, fazer escolhas e decidir sobre a sua vida; 

Compromisso – cimentar relações ao longo do tempo e comprometendo-se com a 

mudança em benefício de quem é apoiado; Descoberta – procura de capacidades e 

oportunidades, não só no sujeito mas em todo o grupo; Comunidade – construir a 

comunidade no processo de mudança, sendo um elemento inspirador. 

Outros, como Callicott (2003), chamam a atenção para o domínio comunicacional e cultural 

e da sua relevância nos encontros de planeamento. Um facilitador deve compreender a 

linguagem e a cultura dos participantes e ser alguém com capacidade para comunicar e 

interpretar tanto a comunicação verbal como não verbal. 
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As características pessoais dos facilitadores serão certamente um fator influente na sua 

ação, bem como a sua maturidade psicológica, mas a formação que se pode fazer para e 

na ação, bem como na reflexão da experiência em conjunto com o grupo de encontro, em 

muito contribuirão para o desenvolvimento das competências necessárias. 

Os processos formativos são complexos e muitas as variáveis em jogo, mas a investigação 

tem revelado a importância de que se cruzem a dimensão pessoal com a profissional e que 

se criem oportunidades para uma ampla reflexividade do corpus teórico e prático dessa 

formação. 

Nesta aceção, procura-se que o formando venha a desenvolver um reportório próprio que 

é naturalmente herdeiro do que outros pensaram e fizeram, mas que se vai cinzelando no 

seu próprio estudo, experiência e reflexão. 
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Considerações Finais 

A formação dos docentes é essencial à mudança e inovação no sistema educativo e as 

escolas são as organizações onde se concentram o maior número de profissionais 

altamente qualificados, como lembrava António Nóvoa num texto publicado em 1991. 

Também em 1992, o mesmo autor evidenciava a importância da experimentação, do 

recurso a novos modos de organizar o trabalho pedagógico e da reflexão crítica sobre a 

prática. 

Formar especialistas em educação especial pressupõe também este processo de 

reflexividade sobre um corpus teórico e prático diversificado, atualizado e fundamentado. 

O acesso à informação torna-se imprescindível e cabe ao formador facilitar os percursos 

individuais de apropriação do saber de uma forma que não seja acrítica. 

Mel Ainscow tem afirmado frequentemente que os docentes não utilizam tudo o que 

sabem, pelo que nas situações de formação dos futuros profissionais de educação especial 

a frequentarem o mestrado nesta instituição e, em particular, o programa da disciplina de 

Problemática Cognitiva, se pretende mobilizar os conhecimentos dos formandos, de modo, 

por um lado, a desmontar conceções erróneas sobre o sujeito com dificuldades intelectuais 

e respetivas respostas educativas e, por outro, a desocultar competências de intervenção 

alternativas e criativas, com impacto positivo na ação pedagógica, na vida das crianças, 

jovens e adultos apoiados e suas famílias, nas organizações educativas e sociais, na 

formação de outros agentes da comunidade. 

O tema da lição apresentada enquadra-se nesta perspetiva de desenvolvimento 

profissional que se espera venha a ter repercussões no trabalho com as pessoas com DID, 

uma vez que o Planeamento Centrado na Pessoa é também ele centrado numa 

comunidade de prática que promove o exercício de uma cidadania ativa por parte de todos 
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os envolvidos, que assumem compromissos e relações de interdependência no apoio 

mútuo. 

Procurou-se, por conseguinte, fornecer material para a reflexão sobre o frequente 

afunilamento do currículo e a visão redutora das experiências de vida propostas ao 

indivíduo com dificuldades intelectuais. 

O quadro teórico prefigura-se, assim, como um instrumento essencial do pensar sobre a 

adequação ou inadequação de serviços e programas, daí o destaque que a ele se faz na 

segunda parte do texto, onde se inscrevem igualmente algumas ferramentas que ajudarão 

a pôr em prática uma abordagem centrada na pessoa. 

A lição de cariz teórico-prático foca essencialmente o planeamento centrado na pessoa 

como forma de construção da autonomia, autodeterminação e emancipação de pessoas 

cuja voz é, em geral, silenciada. Pessoas que frequentemente não veem os seus talentos 

reconhecidos, nem são chamados a determinar o curso da sua vida. 

Como resultado da pesquisa efetuada, verificou-se quão reduzida é a produção académica 

e a utilização das abordagens centradas na pessoa em instituições nacionais. 

Muitas serão as razões para o facto e, a um provável desconhecimento, aliar-se-á a rejeição 

de uma linguagem arredia de muitos meios académicos (e.g., sonho, amor ao próximo, 

futuros com esperança), a complexidade na sua operacionalização, a inversão de papéis e 

a partilha de poder, a resistência à mudança e à capacidade de correr riscos e de enveredar 

por terrenos desconhecidos. 

Estes eventuais constrangimentos devem ser enfrentados sem preconceitos e objeto 

também eles de reflexão, pelo que a sua constatação não basta. Considera-se fundamental 

continuar este trabalho de divulgação e formação, alargando-o a outros grupos e 
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organizações que no terreno apoiam crianças, jovens e adultos com dificuldades 

intelectuais. 

São pessoas como nós, que sonham e têm aspirações para a sua vida, mas nem sempre 

têm a possibilidade ou oportunidade de as expressar e muito menos de as concretizar sem 

que outros os apoiem.  

Entre 1997 e 1998, numa oficina de teatro que dinamizei na CERCI de Beja, numa sessão 

em que trabalhávamos o que éramos e o que queríamos ser e fazer, a Cristina uma jovem 

de 26 anos, com trissomia⁽ ,⁽ afi ava⁽ Eu⁽ gostava⁽ de⁽ se ⁽ dife e te…te ⁽ assi ⁽ ais⁽

uidado⁽ o ⁽os⁽out os…se ⁽si p ti a⁽e⁽ ue⁽todos⁽gostasse ⁽de⁽ i ⁽e⁽o⁽) ⁽de⁽ ⁽a os, 

dizia eu⁽ ueria ir para a Quinta da Saúde…⁽faze ⁽u ⁽p ojeto⁽ o ⁽a elhas  (M. T. Santos, 

1996). 

Não sei até que ponto puderam cumprir os seus desejos, mas ali naquele contexto tiveram 

possibilidade de imaginar o futuro e é desta capacidade de se projetar que se deve partir 

para a realização pessoal e uma vida mais feliz. 
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Entidades  

 AAIDD – American Association on Intellectual and Developmental Disabilities – 

www.aaidd.org 

 Associação Pais em Rede - http://paisemrede.pt/ 

 Associação de Solidariedade Social de Lafões –  Oliveira de Frades – www.assol.pt 

 Inclusion Press – www.inclusion.com 

 Inclusive Solutions - http://inclusive-solutions.com/ 
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