
? 



Hoje vamos falar  

sobre… 

o A forma como são tratadas as pessoas com deficiência ao longo do tempo:  

da exclusão à inclusão. 

 

 

o INCLUSÃO - Falar sobre as várias maneiras de pensar sobre a deficiência hoje. 

 

 

o Autodeterminação. 

 

 

o Autorrepresentação. 



DA      CLUSÃO... 

Antiguidade – não há espaço 

para nada de diferente...  

Nem deficiência, nem cor, ... 

Ficar de fora, 

não fazer parte 

Idade Média - estão na sociedade...  

Mas continuam a não ser vistas 

como pessoas...  

Qualquer diferença  

(cor, deficiência, forma de pensar,...)  

é posta de lado, excluída 

Apedrejadas, gozadas,... 

EX   



DA       CLUSÃO... 
Fazer parte, 

participar, 

ter oportunidades iguais IN   

Caridade Assistencial/ 

Médico 

 

Social 

 

Baseado  

nos direitos 

 

Separação 

São tratadas como 

“coitadinhos”. 

 

Toda a sua vida ficam 

dependentes de outros. 

Separação 

Precisam de ser  

curadas. 

 

Têm serviços  

especiais. 

 

A pessoa é que tem  

que se curar para  

viver na sociedade. 

Integração 

A deficiência é o  

resultado da forma 

como a sociedade  

está organizada. 

 

Estão na sociedade  

mas não conseguem 

participar. 

 

Autodeterminação 

Inclusão 

Se mudarmos a forma 

como as pessoas olham  

para a deficiência,  

o meio ambiente e as leis,  

estas pessoas vão poder 

participar na sociedade 

como todas as outras. 

 

 

Autorrepresentação 

 



 



Auto- 
Determinação 

Sermos capazes de decidir  

o nosso caminho 

          (acho bom, importante e acredito) e                        (direitos que resultam dos valores) 

Responsabilidade 

Respeito Controle 

Autonomia 

Apoio 

Escolha 

Oportunidade 

Competência Afirmação 

Liberdade 

Valores   Princípios 



Autorrepresentação 
Sermos capazes nos representarmos 

e  

fazermos valer os nossos direitos 

Correr riscos Tomar decisões 

Participar 

Confiar em si mesmo 

O que é? O que não é? 

Ser assertivo 

Falar por si mesmo 

Saber ouvir 

Ser agressivo/passivo 

Não respeitar os outros 

Deixar os outros decidirem por si 

Exigir oportunidades ... 

... 





Hoje falámos 

sobre… 

o A forma como são tratadas as pessoas com deficiência ao longo do tempo: 

da exclusão à inclusão. 

 

 

o INCLUSÃO - Falar sobre as várias maneiras de pensar sobre a deficiência hoje. 

 

 

o Autodeterminação. 

 

 

o Autorrepresentação. 
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