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1. Porquê um Kit de Sensibilização à Deficiência?
No objetivo de Plan International (2016) é afirmado: “Que seja dada às crianças, aos
jovens e às comunidades a capacidade de empreenderem mudanças vitais que
combatam as causas da discriminação contra as raparigas, a exclusão e a
vulnerabilidade”. As raparigas e rapazes com deficiências são, sem dúvida, um grupo
que tem sido excluído e que sofre de discriminação.
A nível mundial, há entre 93 a 150 milhões de crianças que sofrem de deficiências
(Plan, 2015). Barreiras físicas, de atitude, políticas e/ou institucionais impedem a
participação e proteção plenas e efetivas das crianças com deficiências na sociedade.
Como resultado disso, as crianças com deficiências estão sujeitas a grandes níveis de
pobreza, exclusão e discriminação. Além disso, a desigualdade de género agrava
todas as formas de exclusão, tornando a exclusão diferente e muitas vezes pior para
as raparigas com deficiências.
As crianças com deficiências têm 10 vezes menos probabilidades de frequentar a
escola do que as crianças sem deficiências. Mesmo que as crianças com deficiências
frequentem a escola, há mais probabilidades de abandonarem a escola mais cedo e o
seu nível de aprendizagem está abaixo do dos seus pares. As salas de aula e as
escolas não têm muitas vezes os acessos necessários e os professores não
receberam a formação adequada às necessidades das crianças com deficiências. As
crianças com deficiências são também muitas vezes excluídas da participação social,
económica e política e são ignoradas no planeamento e fornecimento de serviços.
Consequentemente, as crianças com deficiências são basicamente invisíveis nas
comunidades e invisíveis para decisores e políticos, assim como para prestadores de
serviços.
Há muitas formas de violência contra crianças com deficiências e estas crianças são
mais vulneráveis a abusos e, apesar disso, estão muitas vezes excluídas dos
mecanismos de proteção.
As crianças com deficiências são particularmente vulneráveis em épocas de crise e
conflito, uma vez que raparigas e rapazes com deficiências são muitas vezes
abandonados ou separados dos adultos que deles cuidam e deixam de receber os
cuidados e proteção que necessitam. O conflito é também uma causa importante da
deficiência entre crianças, especialmente nas raparigas, devido às responsabilidades
estabelecidas e expectativas comportamentais de rapazes e raparigas nessas
situações.
Plan International está empenhado em assegurar que às crianças com deficiências
sejam dadas as capacidades para verem os seus direitos cumpridos e assegurar que
haja uma equipa capaz de gerir a transição para uma maior inclusão.
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A pesquisa “Outside the Circle” de Plan International (2013) confirma que algumas das
maiores barreiras à inclusão, tanto para crianças como para adultos com deficiência
são as percepções da comunidade, a cultura local e a lei consuetudinária. Nesse
sentido, a pesquisa sublinha a necessidade de sensibilização em relação ao direito à
proteção de crianças com deficiências. As atitudes negativas e estigmas devem ser
questionadas a nível comunitário. As campanhas de sensibilização a todos os níveis,
em particular junto das famílias, comunidades e escolas são vitais para eliminar os
comportamentos negativos e a discriminação contra as crianças com deficiências.
Este Kit tem como objetivo equipar as equipas no terreno e os voluntários com
recursos que ajudem a introduzir a deficiência à comunidade e a questionar as
percepções negativas.
Gostaríamos de receber sugestões vossas sobre como melhorar este Kit de forma a
melhor servir as vossas comunidades e em particular as pessoas com deficiências.
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Abordagem de Plan ao Desenvolvimento
Comunitário Centrado na Criança
1. Todas as crianças têm os mesmos direitos humanos universais,
estabelecidos nos tratados internacionais tais como a Convenção dos
Direitos das Crianças e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência. Incluem os direitos a: educação, cuidados de saúde,
proteção contra ofensas e participação enquanto cidadãos.
2. As comunidades têm poder quando agem em conjunto. Plan dá apoio
a grupos de pessoas que se unem para combater os seus problemas.
Quando as pessoas tomam medidas em conjunto, apoiam-se
mutuamente e desenvolvem as suas competências e confiança. Sentem
que controlam as suas atividades. Assim, há mais probabilidade de lhes
dar continuidade e de as promover. Reforçam a sua capacidade de
reivindicar os seus direitos e os direitos dos seus filhos, como cidadãos
ativos. Assim, há mais probabilidade de lhes dar continuidade e de as
promover. Reforçam a sua capacidade de reivindicar os seus direitos e
os direitos dos seus filhos, como cidadãos ativos.
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2. O que é um Kit de Sensibilização à Deficiência?
Este Kit de Sensibilização à Deficiência tem como objetivo equipar as equipas no
terreno e os voluntários com um método para colaborar com as comunidades a
melhorar a compreensão sobre os direitos e necessidades de pessoas com
deficiências.
Este Kit baseia-se num primeiro método de sensibilização da comunidade,
desenvolvido por Plan International Togo, FETAPH, Monde Radieux e Handicap
International. O instrumento original foi desenvolvido por ‘Groupe de Recherche et
d’Appui pour l’Autopromotion Paysanne (GRAAP)’, sediado em Burkina Faso. A
filosofia de GRAAP tem como objetivo assegurar que as pessoas que vivem em
comunidades rurais participem e tenham poder de decisão sobre os padrões de
desenvolvimento.
Esta filosofia está na mesma linha da abordagem específica de Plan, Child Centred
Community Development (CCCD) (Desenvolvimento Comunitário Centrado na
Criança), no trabalho com comunidades para ajudar mais crianças e jovens, incluindo
aqueles com deficiências, para tirar melhor partido das suas potencialidades.
Este Kit de Sensibilização à Deficiência centra-se na sensibilização à deficiência em
geral e foi concebido para dinamizar uma reunião comunitária. Serve de ponto de
partida para discutir questões relacionadas com deficiências na comunidade. Podem
seguir-se certas atividades definidas, com base na natureza dos projetos e contextos
em causa.
O modo como este Kit pode ser usado é explicado, passo a passo, nas secções
seguintes.
2.1 Objetivos do Kit
O Kit de Sensibilização à Deficiência destina-se a dinamizar uma reunião comunitária.
Depois desta reunião, os participantes serão capazes de:
• Identificar pessoas com deficiências na sua comunidade.
•	Reflectir sobre as suas atitudes em relação a pessoas com deficiências na sua
comunidade.
•	Analisar as consequências e causas das suas atitudes e comportamentos.
•	Apresentar sugestões sobre como melhorar a situação das pessoas com
deficiências na sua comunidade.
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3. PREPARAÇÃO DO ENCONTRO COM A COMUNIDADE
3.1 Prepare-se
Dinamizar um encontro comunitário requer uma sólida preparação em termos de
competências e conhecimentos. É, pois, importante que cada dinamizador leia antes
este manual cuidadosamente e tenha a certeza que todos os passos estão claros. Se
houver oportunidade, assista primeiro a uma sessão comunitária semelhante de um
colega. Se não for possível, faça uma sessão experimental com colegas ou amigos
para ter uma ideia mais clara sobre o que esperar e o desenrolar do processo. Não
hesite em perguntar sempre que tiver dúvidas.
Este manual contém informação sobre como dinamizar os diferentes passos da
reunião comunitária. Além disso, o Kit tem um conjunto de cartões do dinamizador
que podem ser usados durante a dinamização. No verso dos cartões azuis encontra
informação básica sobre cada deficiência. Se lhe colocarem questões sobre
deficiências às quais não pode responder de imediato, explique que irá tentar obter a
informação correcta junto de especialistas, em vez de dar às pessoas informação
incorrecta. Havendo um grande número de deficiências, não é expectável que
conheça em detalhe todas elas.
3.2 Mobilizar a comunidade
Ao planear a reunião, certifique-se de que antes terá tempo para mobilizar a
comunidade. É importante que todos os membros da comunidade tenham a
oportunidade de participar de forma ativa. Assim sendo, homens, mulheres, idosos,
jovens e homens e mulheres com deficiências devem estar igualmente representados
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durante a reunião comunitária. O tamanho da reunião pode ser decidido pelo
dinamizador. O Kit pode ser apresentado tanto a uma pequena como a uma grande
audiência.
Assegure-se de que os responsáveis pela mobilização da comunidade saibam quais
são os objetivos, para que informem corretamente os participantes sobre a finalidade
e importância da reunião. Quem pretender tomar parte na reunião não tem que se
preparar previamente, no entanto é crucial que haja uma comunicação clara sobre o
que esperar da reunião, incluindo a expectativa de possíveis incentivos.
Assegure-se de que a localização do encontro seja fácil de encontrar, acessível e
central para todos os membros da comunidade. Dependendo da localização, pode
ser pedido aos membros da comunidade que tragam a sua cadeira, banco ou esteira
onde se possam sentar confortavelmente durante a reunião.
Recomenda-se convidar a Organização das Pessoas Deficientes (OPD) ou pessoas
com deficiência para a reunião para ter testemunhos e experiências de vida reais.
Envolver pessoas com deficiências na preparação e implementação de qualquer
sessão de sensibilização é a melhor forma de desafiar ideias erradas sobre
deficiências. As pessoas com deficiências podem dinamizar ou atuar como intérpretes
na reunião. As pessoas com deficiências podem ter desenvolvido soluções e
estratégias pessoais para ultrapassar as barreiras dentro da comunidade, as quais
podem ser discutidas e demonstradas em sessões de treino e podem resultar bem na
sensibilização. É importante preparar a reunião antecipadamente com as pessoas
com deficiências convidadas, de modo a que o seu papel seja claro, o contributo
relevante e não apenas um acto simbólico. É importante assegurar uma participação
significativa, com pessoas com diferentes tipos de deficiências, de modo a cobrir um
leque de diferentes deficiências e desafios na comunidade.
3.3 Papéis e responsabilidades
O/a dinamizador/a:
• Conduz a reunião sem expressar as suas opiniões
•	Convida todos os participantes a partilhar os seus pontos de vista e experiências
num ambiente seguro
• Incentiva os participantes a falarem livremente e a ouvirem-se uns aos outros
• Intervém quando os participantes impedem outros de acabar de falar
Ao dinamizar a reunião é importante usar linguagem positiva sobre a deficiência;
para mais informação, consulte secção 4.
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O/a co-dinamizador/a:
• Apoia o dinamizador na apresentação do Kit
• Ocupa-se da gestão do tempo durante a reunião
• Ajuda na disposição de cartões e a pendurá-los
• Toma notas das respostas, sobretudo durante o plano de ação e o resumo
• Ajuda a dar apoio sempre que haja pessoas a necessitar de assistência
3.4 Materiais necessários
1. Um sistema para pendurar os vários cartões (ver opções na secção 4.3)
2. Flipchart ou quadro preto
3. Mesa para o dinamizador
4. Cartões com imagens
5. Cartões do dinamizador
3.5 Uso de terminologia respeitosa
O vocabulário que usamos ao falar sobre pessoas com deficiências é muito
importante uma vez que já reflecte a nossa atitude em relação à deficiência. Muitas
vezes, a linguagem usada já discrimina e estigmatiza. Por exemplo, uma pessoa com
deficiência que apenas consegue rastejar, por falta de cadeira de rodas, é por vezes
chamada “cobra”. Outras palavras usadas em linguagens locais traduzem-se, por
exemplo, por “o incompleto” ou o “louco” ou “demente”. Se pensar em linguagens
locais no seu país, pode encontrar mais exemplos.
O uso destas palavras é desmotivador e exclui as pessoas com deficiências. É, pois,
importante que se use palavras positivas, enfatizando o que a pessoa pode fazer e
não o que essa pessoa não pode fazer.
Plan segue a linguagem “primeiro a pessoa”, reconhecida internacionalmente. Este é
um modo de descrever a deficiência que consiste em colocar a palavra “pessoa” ou
“pessoas” antes das palavras “deficiência” ou “incapacidade”. Em vez de dizer um
cego, diz um homem que é cego. Outros exemplos da linguagem “primeiro a pessoa”
são “pessoa com deficiência”, “rapariga com paralisia cerebral” e “rapaz com
deficiência intelectual”.
É ainda recomendado o uso de linguagem como “pessoa que se desloca em cadeira
de rodas” em vez de “pessoa presa à cadeira de rodas”. Tente realçar as capacidades
das pessoas com deficiência, por exemplo, a rapariga que caminha com muletas, a
mãe que se desloca num triciclo, etc.
Se não tem a certeza sobre a palavra adequada para uma deficiência, pergunte à
pessoa com essa incapacidade qual a designação que prefere.
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A linguagem que usa não deve
ser uma preocupação excessiva:
é mais importante revelar
uma atitude aberta, acolhedora
e respeitosa.

Durante a sessão, se ouvir nomes de deficiências usados pela comunidade com
conotação negativa, pode pedir à comunidade para refletir sobre a palavra e pensar
em usar palavras alternativas.
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4. DINAMIZAR A REUNIÃO
4.1 Visão geral da reunião
A reunião pode ser dividida em cinco passos. Pretende-se munir o dinamizador de
uma estrutura clara. Tendo em conta o tempo disponível e o tamanho do grupo, o
dinamizador pode fazer um plano do tempo viável. Normalmente, entre 1½ e 2 horas
será o suficiente para toda a reunião.
Visão geral da reunião
Passo 1

Introdução

Breve apresentação pessoal e apresentação
dos objetivos e programa da reunião.

Passo 2

Perguntas à
comunidade sobre
deficiência

Perguntas chave dirigidas à comunidade
a fim de explorar os seus conhecimentos
e percepções atuais sobre a deficiência.
Os cartões com imagens são usados nesta
secção.

Passo 3

Criação de um
“plano de ação”

Debate sobre como melhorar a situação das
pessoas com deficiências, com a sua
participação, e recolha de sugestões para
reforçar uma comunidade (mais) inclusiva.

Passo 4

Resumo

Revisão da informação chave.

Passo 5

Encerramento &
perguntas

Oportunidade para perguntas da
comunidade; feedback da comunidade
sobre a reunião; passos seguintes.

Os passos estão detalhadamente descritos na secção 4.4 e é fornecida uma
orientação nos cartões do dinamizador.
4.2 Utilização dos cartões de imagens
Os cartões de imagens têm um papel essencial durante os encontros com a
comunidade. Estes cartões ajudam a visualizar as questões delicadas a discutir: a
imagem torna mais fácil para o dinamizador explicar e para os participantes
compreenderem. Em segundo lugar, os membros da comunidade podem não
conhecer as designações oficiais de certas deficiências. Vendo a imagem de uma
determinada deficiência, os membros da comunidade podem confirmar qual a
deficiência a que se referiam.
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É sabido que as pessoas tendem a compreender melhor e esquecer menos quando
visualizam os objetos que aprendem. Por isso, é importante que os cartões de
imagens sejam usados de forma consistente e de um modo estruturado. É importante
que todos possam ver as imagens.
Categoria

Cor dos cartões
de imagens

Número de
cartões de
imagens

1. Diferentes tipos de deficiências

Azul escuro

25

2. Atitudes negativas & crenças

Vermelho

16

3. Atitudes positivas & inclusão

Verde

18

4. Competências e profissões

Amarelo

19

5. Aparelhos de ajuda

Azul claro

13

Os cartões de imagens estão categorizados por cores. Antes de dar início à reunião,
deve organizar os cartões em montes de acordo com as cores.
No Kit encontrará o folheto ‘visão geral dos cartões de imagens’ que fornece uma
visão geral de todos os cartões que podem ser usados durante as reuniões. São de
cores diferentes, de acordo com os passos correspondentes e questões. Será
conveniente ter perto de si o folheto durante a reunião para saber que imagens usar e
quando.
Orientações para o uso dos cartões de imagens:
•	Os diferentes cartões devem ser apresentados sempre que um membro da
comunidade responde a uma questão. O cartão serve para confirmar e visualizar
a resposta do membro da comunidade.
•	Depois de cada resposta, coloque o cartão de imagem específico sobre o lençol
ou painel quando corresponde à resposta dada pelo(s) membro(s) da
comunidade.
•	Tente agrupar os cartões de imagem por categoria sobre o lençol.
•	Depois de os membros da comunidade terem dado todas as respostas a uma
questão específica, pode verificar se ainda sobram alguns cartões de imagens
que não foram abordados mas que considere importante partilhar. Explique
brevemente a que se referem e pergunte se os membros da comunidade
reconhecem algo de familiar nos cartões de imagens.
•	Lembre-se que os cartões de imagens devem ser mantidos juntos e limpos, uma
vez que está previsto serem usados em muitas reuniões comunitárias.
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•	A variedade de imagens não é exaustiva. São apenas as respostas mais
comuns. Se a resposta estiver correta, reconheça a resposta e peça desculpa
por não ter a imagem. Se a resposta exige um novo cartão de imagem, pode
pedir localmente a um desenhador que a faça. Pode também informar os
autores deste Kit.
4.3 Opções para pendurar os cartões de imagens
Para a discussão é importante que cada cartão seja colocado em lugar central, na
ordem correcta e visível para toda a audiência. A seguir, encontra algumas opções
para a colocação dos cartões. Pode usar aquela que preferir. Se tiver outra opção,
pode pô-la em prática e não hesite em nos dar a conhecer!

Opção 1 - Sobre um grande lençol
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Opção 2 – Colocar os cartões com adesivo sobre uma parede

Opção 3 – Numa corda, usando molas

Linhas Orientadoras
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COMO COLOCAR OS CARTÕES DE IMAGENS
Ordem ao pendurar os cartões de imagens
Para prosseguir a apresentação, é importante colocar os cartões na ordem correcta.
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As imagens de cores semelhantes devem estar juntas o que facilita quando se referir
a elas. É um suporte visual para o decorrer do encontro e ajuda no resumo final.
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4.4 Dinamização passo a passo
Para a dinamização do encontro pode usar o conjunto de cartões do dinamizador
incluídos no Kit. Estes cartões informam-no, ao longo de todos os passos, sobre
como avançar durante o encontro. Pode mantê-los junto a si enquanto apresenta.
São apenas um guia, portanto é livre de fazer adaptações de acordo com o seu
contexto.

O encontro pode ser dividido em cinco passos. Os cartões do dinamizador seguem
estes cinco passos. A seguir, tem uma curta descrição de cada um dos passos:
PASSO 1: INTRODUÇÃO
•	Apresente-se e ao seu assistente, de forma breve, à comunidade.
•	Explique aos participantes o que podem esperar da reunião.
•	Enfatize que todos são convidados a participar nos debates.
•	Enfatize a importância do contributo e responsabilidade da comunidade.
•	Dê uma indicação aproximada da duração da reunião (geralmente 1½ a 2 horas,
dependendo do tamanho do grupo e do tempo disponível).
•	Explique o uso dos cartões de imagens.
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PASSO 2: PERGUNTAS À COMUNIDADE SOBRE TIPOS DE DEFICIÊNCIA
•	Começa com o cartão de perguntas azul escuro, 1. Perguntas - deficiências
•	As perguntas do cartão azul pretendem identificar os tipos de deficiências na
comunidade e os tipos de deficiências que os participantes conhecem de modo
geral.
•	Para as respostas dadas pela comunidade, use os cartões azuis
correspondentes, que apresentam as deficiências mais comuns e coloque-os no
painel / lençol para criar uma panorâmica ilustrada
•	No verso de cada cartão encontra informação básica sobre a deficiência, no
caso de lhe fazerem perguntas relacionadas com essa deficiência.
•	Para estimular a participação inicial da comunidade na atividade, pode começar
por mostrar um ou dois cartões com deficiências e perguntar se as conhecem e
se sabem de outras.
•	Depois de cada resposta, coloque o cartão de imagem no lençol / painel à vista
de todos.
•	Repita o processo nos cartões seguintes:
- Cartão vermelho – 2. perguntas - atitudes negativas e crenças
- Cartão verde – 3. perguntas - atitudes positivas e inclusão
- Cartão amarelo – 4. perguntas - competências e profissões
- Cartão azul claro – 5. perguntas – aparelhos de apoio
•	O objetivo dos cartões vermelhos é explorar a forma como as pessoas na
comunidade olham e se comportam em relação às pessoas com deficiências.
Além disso, pode explorar quais as crenças culturais que existem. Com o cartão
vermelho pretende-se explorar as atitudes e práticas negativas existentes.
•	O objetivo dos cartões verdes é reverter as atitudes negativas e explorar os
exemplos positivos de comportamento para com as pessoas com deficiência.
Pode explicar que as pessoas com deficiências têm os mesmos direitos tal
como estabelecido em várias convenções e provavelmente na lei nacional.
•	O objetivo dos cartões amarelos é identificar o tipo de trabalho e atividades em
que as pessoas com deficiências se podem envolver. Explique que tal como
qualquer outra pessoa, as pessoas com deficiências têm talentos e
capacidades. Ao envolver as pessoas com deficiências, elas tornam-se úteis
para a família e para a comunidade em geral.
•	O objetivo dos cartões azuis claro é a identificação dos aparelhos de apoio
mais comuns que ajudam as pessoas com deficiências a ter uma vida mais
independente.
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PASSO 3: CRIAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO – COMO MELHORAR A
SITUAÇÃO PARA E COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
•	Explique que durante este passo serão reunidas sugestões sobre como melhorar
a situação para as pessoas com deficiências na comunidade.
•	É bom registar os contributos num flipchart para que as sugestões da
comunidade fiquem documentadas. No verso do cartão do dinamizador
encontrará uma estrutura simples para um plano de ação.
•	A ênfase desta atividade está nas barreiras comunitárias que, uma vez
identificadas, podem ser eliminadas pela própria comunidade dando, deste
modo, às pessoas com deficiências a possibilidade de serem incluídas na
comunidade.
•	Não esqueça que a criação deste plano é uma forma simples de juntar
informação (mapeamento) no que diz respeito às necessidades e planos da
comunidade. Com base neste plano, podem ser concebidos outros mais
elaborados.
•	Enfatize a importância do contributo e responsabilidades da comunidade.
PASSO 4: RESUMO
•	Num curto espaço de tempo terão sido abordadas muitas questões. Aconselhase uma análise rápida do que foi debatido.
•	Peça a um voluntário que venha à frente fazer um resumo do que foi tratado. O
voluntário pode usar o painel das imagens que foi criado para fazer o resumo.
•	Se o voluntário não referiu questões importantes, pode complementar com
informação adicional.
PASSO 5: Encerramento e perguntas
•	Informe a comunidade de que a reunião está praticamente no fim.
•	Solicite às pessoas que partilhem as suas experiências em relação ao encontro.
•	Pergunte se ficou qualquer questão sem ser abordada.
•	Agradeça a todos pelos seus contributos e colaboração.
•	Explique o “caminho em frente” para que os membros da comunidade saibam o
que fazer/esperar.
Depois de terminar a sessão, certifique-se que recolhe e leva consigo todos os
cartões de imagens para uma próxima sessão noutra comunidade.
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5. ENCONTROS e ações SEGUINTES
Este Kit serve de base para apresentar a deficiência numa comunidade. Não está
ligado a uma área temática ou projeto específico, mas espera-se que proporcione
uma imagem mais clara sobre a situação das crianças e adultos com deficiências na
comunidade. O modo de avançar após o primeiro encontro dependerá do programa
geral em que o Kit é usado. O primeiro esboço do plano de ação também lhe dá
informação sobre como avançar. Pode ser usado para o desenvolvimento de um
plano de ação comunitário mais elaborado sobre a inclusão.
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6. Compreensão básica sobre inclusão
a DEFICIÊNCIA
Para a dinamização do Kit de Sensibilização à Deficiência, não tem que ser
especialista em deficiências, havendo no entanto informação básica com a qual é
importante estar familiarizado antes da dinamização. A seguir, encontra alguma
informação pertinente sobre inclusão da deficiência.
6.1 Os dois aspectos de deficiência
O termo deficiência tem dois aspectos: o aspecto de “lesão” e o aspecto de
“incapacidade”. É importante compreender a diferença.
O aspecto de “lesão” (impairment em inglês) é um problema numa função ou
estrutura do corpo. Por exemplo, uma pessoa que não consegue ver ou uma pessoa
que só tem uma perna. As incapacidades mais comuns encontram-se nos cartões
azuis.
O aspecto de “incapacidade” (disability em inglês) é a combinação de uma lesão de
uma pessoa e uma barreira sentida pela pessoa com a lesão, para participar em
atividades ou aceder a um lugar ou informação.
Por exemplo, uma criança com uma lesão física não consegue entrar na sala de aula
porque tem degraus altos na entrada. Ou uma mulher que é surda não consegue
ouvir anúncios na rádio com mensagens sobre a saúde das mulheres.
Em ambos os exemplos, é a sociedade que está a retirar à pessoa a capacidade de
participar. Se a sala de aula fosse acessível, a criança poderia entrar. Se o anúncio da
rádio fosse também transmitido num cartaz, a mulher que é surda poderia também
receber a informação.
No nosso trabalho, procuramos identificar as barreiras à inclusão e encontrar
soluções para quebrar essas barreiras.

Incapacidade = Lesão + Barreiras
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6.2 Barreiras à inclusão
Como exposto atrás, existem na sociedade barreiras que impedem que as pessoas
com deficiências se integrem de forma plena na sociedade.
Uma boa definição do termo barreira encontra-se no Dicionário Cambridge, que
define barreira com “tudo o que impede as pessoas de estarem juntas ou se
compreenderem entre si”.
Geralmente, no que diz respeito a deficiências, existem 3 tipos de barreiras identificadas:
1. Barreiras comportamentais
É uma situação comum em muitas comunidades que crianças e adultos com
deficiência sejam vistos como pessoas incapazes, sem competências e um fardo para
a família. Existem muitas crenças negativas sobre crianças e adultos nascidos com
deficiências ou que as tenham adquirido ao longo da vida. A pesquisa Outside the
Circle de Plan International na África Ocidental (2013) relatou que as respostas mais
comuns eram que as deficiências eram causadas por um “mau” acto de um membro
da família, infligido por um “mau espírito”, eram uma praga de Deus ou era o destino
da criança. A deficiência é vista como uma maldição e muitas vezes associada a
vergonha para toda a família.
“Eu já não ando na escola porque as outras crianças troçam de mim
e dizem que eu sou meia pessoa. Sim, mesmo agora eu gostaria muito
de ir à escola, mas os meus colegas troçam de mim e dizem que eu
sou incompleto. Foi por isso que o meu pai me fez deixar a escola.” –
(testemunho de um rapaz com deficiência - Outside the Circle)
Estas visões negativas levam ao preconceito, assunções negativas, discriminação e
estigma. Como consequência, as comunidades não querem estar associadas com
pessoas com deficiências e assim as excluem da sociedade.
Nota importante
À excepção de alguns casos, a maior parte dos tipos de deficiência pode ser
explicada racional e cientificamente. Em África, estima-se que as causas de
deficiência nas crianças sejam as seguintes: 65% devido a doenças relacionadas com
infecções; 17% devido a complicações ao nascer ou durante o parto; 11% devido a
acidentes; 2% devido a violência e 5% por outros motivos (Outside the Circle, 2013)
Vous trouverez au dos des cartes bleues de handicaps des explications sur les causes
fréquentes par type de déficience.
No verso dos cartões azuis de deficiências, são indicadas as causas mais comuns de
deficiências.
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2. Barreiras ambientais
As barreiras ambientais podem dividir-se em duas grandes categorias. Uma categoria
é a inacessibilidade de infra-estrutura física. Muitas pessoas consideram as barreiras
físicas dentro das ambientais – por exemplo, uma clínica de saúde é inacessível para
utilizadores de cadeira de rodas se tiver degraus e entradas de porta estreitas. As
pessoas com deficiências encontram estas barreiras em locais como:
• transportes públicos
• hospitais e clínicas
• escolas e habitação
• lojas e mercados
• escritórios e fábricas
• locais de culto
É relativamente fácil identificar as barreiras de um edifício – ao consultar as pessoas
com deficiências – assim que perceber o que é uma barreira ao acesso a serviços.
A segunda categoria é a comunicação inacessível. As comunicações podem ser
incapacitantes especialmente para pessoas com deficiência sensorial e intelectual –
por exemplo, para as pessoas que são surdas, se não houver linguagem gestual; para
os portadores de deficiência visual, se não houver a versão braille em documentos
escritos. Os estudantes com deficiência auditiva, visual ou intelectual não poderão ter
acesso a informação importante a não ser que as suas necessidades de acesso
tenham sido supridas. E, uma vez que 98% das crianças com deficiência, nos países
em vias de desenvolvimento, não frequentam a escola, elas não irão receber
importante educação e informação.
3. Barreiras institucionais
Por fim, existem as barreiras institucionais que excluem as pessoas com deficiências.
São exemplos dessas barreiras a legislação, as leis laborais e os sistemas eleitorais
discriminatórios. Em muitos países, as crianças com deficiências são também
excluídas por leis que as impedem de aceder à escola ou políticas que não abrangem
o apoio a uma educação inclusiva.
A nível comunitário, há exemplos de programas de microcrédito em que as pessoas
com deficiências não são aceites, partindo do princípio que essas pessoas não são
capazes de reembolsar o crédito por não conseguirem trabalhar ou mesmo comunicar.
As leis e políticas excluem por um lado, e por outro, as pessoas com deficiências
também não são consultadas nem representadas nos organismos decisores.
6.3 Género e deficiência
Embora tanto rapazes como raparigas com deficiência sintam a discriminação,
as raparigas enfrentam barreiras adicionais devido a normas relativas ao género.
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Um exemplo poderoso vem do Togo. O “Programa de Reabilitação Baseado na
Comunidade” confirmou, na sua análise da situação, que “há mais analfabetismo
entre as raparigas com deficiências (75%) do que entre os rapazes (25%) e as
raparigas sofrem mais do que os rapazes de atitudes discriminatórias. As raparigas
com deficiências são muitas vezes consideradas um fardo para a família e um
membro da sociedade não produtivo.
A pesquisa Outside the Circle de Plan International (2013) relatou que as raparigas
com deficiências enfrentavam de forma consistente uma estigmatização crescente,
maior falta de oportunidades (incluindo as sociais) e uma maior marginalização em
comparação com os rapazes com deficiências. As famílias marginalizam mais as suas
raparigas com deficiências. As raparigas têm menos probabilidades de receber uma
educação. As raparigas com deficiências são consideradas mais vulneráveis em
comparação com os rapazes com deficiências e expostas a maior risco de maus
tratos, abusos e violações.
“Existe uma diferença entre raparigas e rapazes portadores de deficiências.
Por exemplo, um rapaz pode ir sozinho passear sem problemas,
enquanto que uma rapariga pode ser vítima de violação, de uma gravidez
indesejada e depois, aquele que a viola declina responsabilidades”
(pai de uma rapariga com deficiência, Guiné – Outside the Circle).
Ao identificar as barreiras que existem nas comunidades é, pois, importante prestar
atenção especial às raparigas com deficiências e tentar saber se há mais barreiras
que existam especificamente para estas raparigas.
6.4 Modelos de deficiência
Além de se poder explicar a deficiência através de definições, as deficiências também
podem muitas vezes ser explicadas por pontos de vista (“modelos”) diferentes. É útil
compreender os diferentes modelos de deficiência uma vez que ajuda a compreender
os pontos de vista das pessoas.
Tradicionalmente, em muitos países em vias de desenvolvimento são frequentes ainda
agora, os modelos médico e de caridade. São conhecidos por modelos “individuais”.
Estes modelos consideram a deficiência como um problema interno da pessoa. Para
resolver os aspectos deficientes, as únicas soluções procuradas estão dentro da
própria pessoa. No modelo médico, isto significa que deve ser indicada à pessoa um
médico ou hospital para que seja “curada”.
No modelo da caridade, as pessoas sentem pena das pessoas com deficiências e
dão-lhe presentes ou dinheiro, mas não os integram na sociedade.
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O modelo oposto é o modelo social. No modelo social o objetivo é incluir as pessoas
com deficiências em todas as áreas da comunidade. Para alcançar este objetivo, têm
sido identificadas as barreiras dentro da comunidade assim como criadas soluções
para quebrar essas barreiras.
Durante a dinamização da reunião comunitária o foco deve ser no modelo social. A
comunidade deve identificar as barreiras na comunidade e ao planear a ação devem
ser apontadas sugestões para enfrentar as barreiras.
Os princípios do modelo social são os da Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deficiência das NU que obriga a que todas as organizações gerais incluam no seu
trabalho pessoas com deficiências.

MODELO MÉDICO DE DEFICIÊNCIA

MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA

O problema é a pessoa

O problema é a sociedade

Doente,
de saúde fraca

Precisa
de ser
“arranjado”
por um
médico

Segregado
e excluído

Informação
e comunicação
inacessíveis

Sem
capacidade
para a
 prender,
trabalhar
ou brincar

Não consegue
andar, falar, ver,
ouvir

Uma pessoa com deficiência apenas pode participar na
sociedade quando estiver curada

Falta de
pessoal
especializado

Atitudes
negativas,
estereótipos,
preconceitos e
discriminação

Falta de
acessibilidade
a edifícios,
transportes e
equipamentos

Leis e
políticas não
inclusivas

Uma pessoa com deficiência tem o potencial de ser excelente
se forem resolvidas todas as barreiras da sociedade à inclusão

6.5 Convenção das NU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(UNCRPD / CNUDPD)
A CNUDPD é a convenção dos direitos humanos que diz respeito às pessoas com
deficiências e foi adoptada em 2006. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência é importante por ser o instrumento que assegura às pessoas com
deficiências o acesso aos mesmos direitos e oportunidades de todos os outros. A
CNUDPD proporciona às pessoas com deficiências um quadro legal para exigirem os
seus direitos.
Embora muitos países tenham assinado a convenção, poucos são os que conseguem
cumprir as suas obrigações em relação às pessoas com deficiências, que continuam
a ter que enfrentar barreiras na sua participação como membros iguais da sociedade.
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Para encontrar mais informação sobre a implementação e a legislação relevante da
CNUDPD no seu país, aconselha-se que contacte o movimento nacional de
deficiência do seu país ou contacte o delegado/organismo do governo responsável
pelos assuntos relativos à implementação da Convenção.
6.6 Não deixar Ninguém Para Trás –
Metas para o Desenvolvimento Sustentável
A importância crescente da inclusão da deficiência
no desenvolvimento está também patente nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O
compromisso dos ODS de “não deixar ninguém para
trás” procura assegurar que nenhum objetivo seja
alcançado a não ser que englobe toda a gente,
incluindo as pessoas com deficiência.
A deficiência é referida em vários capítulos dos ODS e especificamente em capítulos
sobre educação, crescimento e emprego, desigualdade, acessibilidade dos
assentamentos humanos, assim como na recolha de informação e monitorização dos
ODS. A deficiência é explicitamente incluída nos seguintes Objetivos ODS:
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Objetivo 4 Assegurar uma educação inclusiva e de qualidade para
todos e promover a aprendizagem ao longo da vida é o garante de
educação igual e acessível, construindo ambientes inclusivos e
fornecendo às pessoas com deficiências a assistência necessária.

Objetivo 8 Promover o crescimento económico inclusivo e
sustentável, emprego e trabalho decente para todos.

Objetivo 10 Reduzir a desigualdade dentro e entre países aumenta
a inclusão social, económica e política das pessoas com
deficiências.

Objetivo 11 Tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e
sustentáveis passa pela criação de cidades e recursos hídricos
acessíveis, sistemas de transportes acessíveis e sustentáveis,
proporcionando acesso universal a espaços verdes

Objetivo 17 Revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável realça a importância da recolha de informação e
monitorização dos ODS, enfatizando os dados desagregados pela
deficiência.

Uma vez que Plan International contribui para alcançar os ODS, é importante estar
consciente da importância dos ODS para incluir todas as pessoas, especificamente
as pessoas com deficiências.
6.7 Dupla abordagem
Plan International promove a Dupla abordagem no seu trabalho sobre a deficiência.
A Dupla abordagem sugere dois tipos de intervenção. Por um lado, temos projetos
concebidos e implementados particularmente focados nas crianças e jovens com
deficiências: projetos específicos sobre deficiência.
Por outro lado, o objetivo é assegurar que qualquer projeto a ser concebido e
implementado seja igualmente acessível a crianças e jovens com deficiências.
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As duas abordagens juntas permitem conseguir a plena inclusão de crianças e jovens
com deficiências.
A figura abaixo representa a abordagem Dupla.

Abordagem dupla

Iniciativas ou projetos
inclusivos para pessoas
com deficiência

Iniciativas e projetos
específicos para pessoas
com deficiência

Objetivo:
Assegurar que os projetos de
desenvolvimento incluam e sejam
plenamente acessíveis a todas
as pessoas com deficiências

Objetivo:
Aumentar a autonomia
e participação de todas as
pessoas com deficiências

(Deficiência como
questão transversal)

(Deficiência como
ação específica)

As pessoas com deficiências
são igualmente incluídas
em todas as oportunidades
de desenvolvimento

O Kit de sensibilização à deficiência pode ser aplicado nas duas abordagens.
6.8 Reabilitação com Base na Comunidade
A Reabilitação com Base na Comunidade (RBC) é uma abordagem global de
desenvolvimento comunitário comprovado para o desenvolvimento inclusivo da
deficiência. Esta abordagem atribui poder e capacidade de participação às pessoas com
deficiências e suas famílias, nos processos de desenvolvimento e tomadas de decisão
a nível comunitário. Trata-se de uma metodologia multi-sectorial, que assenta nos
serviços comunitários existentes, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com
deficiências, ao mesmo tempo que assegura a sua participação e inclusão na sociedade.
As intervenções de RBC fazem todos os esforços para tirar o máximo partido dos
recursos locais tais como os membros da comunidade, os serviços comunitários e as
infraestruturas de educação. Esta abordagem é considerada uma das melhores em
termos de custos-eficácia, para melhorar o bem estar das pessoas com deficiências.
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Os princípios de RBC baseiam-se nos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência das NU (CNUDPD) e a abordagem é, de forma generalizada,
considerada um mecanismo efetivo para pôr em prática a CNUDPD, em especial nas
zonas rurais e para os grupos mais marginalizados.
Plan International recomenda RBC por ser uma metodologia de baixo custo que pode
ser usada em áreas e contextos programáticos diversos, contribuindo para uma
mudança positiva para a inclusão da deficiência a nível comunitário.
Para mais informação, as linhas orientadoras de RBC estão disponíveis em várias
línguas em: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/
6.9 Combate à Exclusão
O documento-quadro de Plan de combate à exclusão (Tackling Exclusion) explica de
que modo funcionários e escritórios podem assegurar que todos os aspetos do
trabalho de Plan combatem a exclusão em linha com o entendimento de Plan
International sobre as causas da exclusão. O documento define as aspirações de Plan
International quanto ao seu trabalho sobre a inclusão, que passa por estabelecer três
importantes áreas interdependentes, a saber: (1) programas inclusivos, (2) exercício
de influência e comunicações e (3) locais de trabalho inclusivos. Também realça as
abordagens e as melhores práticas que podem melhorar o nosso trabalho e clarifica
conceitos.
O documento-quadro descreve a exclusão e a inclusão do seguinte modo:
Exclusão é o processo que impede que certas pessoas e grupos satisfaçam
os seus direitos. Este processo envolve complexos fatores e dinâmicas sociais,
culturais, económicos, espaciais e ambientais que criam a desigualdade no acesso
das pessoas às oportunidades e recursos e respetivo controlo.
Inclusão é o processo de melhoria das condições para as pessoas,
individualmente ou em grupos, terem parte ativa na sociedade e gozarem dos
seus direitos de forma plena. Dando uma especial atenção ao combate à exclusão,
as raparigas, os rapazes e os jovens excluídos têm mais probabilidades de serem
incluídos – participar na sociedade e dela beneficiar. A inclusão exige que se enfrente
as causas da exclusão e que se compreenda de que modo se interligam as raízes de
diferentes formas de exclusão. Exige melhorias na capacidade, oportunidade,
acessibilidade e respeito pela dignidade de raparigas, rapazes e jovens excluídos com
base nos grupos sociais com que se identificam ou aos quais estão associados.
Adoptar a inclusão como resposta à exclusão exige um compromisso ativo
organizacional e programático de Plan International como organização global, assim
como um compromisso pessoal de todos que fazem parte desta organização.
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7. Recursos úteis
Livros
• W
 erner, D. (2009). Disabled Village Children: A Guide for Community Health
Workers, Rehabilitation Workers, and Families. Berkeley: Hesperian Foundation.
Documentos disponíveis em Planet para colaboradores de Plan International
• Plan International - várias fichas informativas relativas ao tema (2013)
• Plan International – Getting it Right for All Girls and Boys (2015)
• Plan International – Ficha informativa sobre deficiência (2015)
• Plan International – Documento-quadro Tackling Exclusion (2016)
Websites
• O Intranet de Plan – Planet – disability inclusion network space
• U
 nited Nations Enable (2015). http://www.un.org/disabilitieshttp://www.un.org/
disabilities
• World Health Organisation (2015). www.who.int/topics/disabilities
Pesquisas sobre deficiência de Plan International
• Include Us! - A study on disabilities among Plan International’s sponsored
children (2013)
• O
 utside the Circle - A research into the Rights of Children with disabilities to
Education and Protection in West Africa (2013)
• Protect Us! - Inclusion of Children with Disabilities in Child Protection (2016)

8. Referências
Este Kit foi adaptado de:
- Fiche Pédagogique – Des Personnes comme les autres – Plan International Togo
O conteúdo deste Kit foi desenvolvido com a contribuição de:
-C
 onte comigo: Inclusão de pessoas com deficiência nos projectos de
desenvolvimento – Light for the World
- Fichas pelos agentes RBC – Enablement
- Travelling Together – World Vision (2010)
- Diversos recursos de Plan International mencionados na secção 7
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Cartões do dinamizador

Cartão de dicas e sugestões

 Assegure-se de que o local da reunião seja acessível a todos os participantes.
 Utilize uma linguagem positiva e enfatize as capacidades das pessoas com deficiência.
 Utilize uma linguagem “primeiro a pessoa” (uma pessoa que é cega em vez de um
cego).
 Convide para a sessão pessoas com alguma incapacidade; podem apresentar a sua
própria experiência e dar exemplos da vida real.
 NÃO é necessário usar todos os cartões – o seu uso vai depender dos conhecimentos
da comunidade, do nível de interação e das respostas dadas.
 As perguntas nos cartões são sugestões: o seu uso vai depender das respostas da
comunidade. Seja flexível.
 Se lhe fizerem perguntas muito técnicas não tente responder, mas informe a
comunidade que dará uma resposta depois de consultar especialistas.
 Se um participante ou membro da comunidade com deficiência necessitar de
assistência médica, encaminhe essa pessoa para o centro de saúde.

Cartão de apresentação

 Apresente-se brevemente e, se tem assistente (recomendado), apresente-o também.
 Dê as boas-vindas a todos e agradeça por terem disposto do seu tempo para
virem à reunião.
 Como exemplo de inclusão, pergunte se algum dos presentes precisa de ajuda
extra ou de tradução para participar na sessão.
 Explique aos participantes o que podem esperar da reunião.
 Enfatize que todos são convidados a participar nos debates.
 Enfatize a importância do contributo da comunidade para os debates.
 Dê uma indicação aproximada da duração da reunião (geralmente 1½ a 2 horas,
dependendo do tamanho do grupo e do tempo disponível).

1. Questões – Deficiências

 O que significa para vocês o termo “deficiência”?
 Conhecem pessoas com deficiências na vossa comunidade ou família?
 Se sim, que tipo de deficiência têm, segundo a vossa observação?
Após cada resposta, apresente o cartão correspondente.
 Existem outros tipos de deficiência que conheçam que ainda não tenham sido
mencionados?

alguns exemplos

Se os membros da comunidade não responderem, mostre então poucos exemplos dos
cartões azuis e pergunte se conhecem o tipo de deficiência ou se conhecem outras.

2. Questões – Atitudes e crenças negativas
A exclusão e invisibilidade de crianças e adultos com deficiência é em grande medida
causada pelo comportamento dos membros da comunidade.
 Quais são as atitudes mais comuns em relação a crianças e adultos com deficiência,
na vossa comunidade?
 Porque é que as pessoas reagem desse modo em relação às pessoas com deficiência?
 Qual acham que é a origem dessas opiniões e crenças sobre pessoas com deficiência?
 Como é que os pais tratam um filho com deficiência?
 Quais as consequências de crianças com deficiência não poderem ir à escola?

alguns exemplos

Pode dar um exemplo de uma crença cultural comum no seu país.
Na parte de trás dá-se um exemplo do Togo.

2. Crenças – Exemplo de um mito

Existe, em alguns países, a crença de que as hienas conseguem tudo ver, incluindo os
espíritos do mal que as pessoas consideram a causa de doenças mentais. Para os tratar,
as famílias fecham os seus entes queridos numa sala, durante a noite, com uma hiena,
pela qual pagam um montante elevado de dinheiro ao respectivo dono. O dispendioso
tratamento é tão brutal quanto se pode imaginar. Ao atacar o doente com as patas e os
dentes, pensam que a hiena lhe consegue arrancar o espírito mau. Existem casos de
doentes, incluindo crianças pequenas, que acabaram por morrer durante este processo
e nunca qualquer doente foi curado deste modo. Trata-se de um mito de consequências
terríveis.
Existem muitos mais mitos deste género, como por exemplo, acreditar que uma criança
nasceu com deficiência porque a mãe durante a gravidez tomou banho num certo rio, ou
então que a criança é surda porque a mãe enquanto grávida não deu ouvidos à família
do marido.
Depois de partilhar um exemplo, pode questionar sobre os mitos mais comuns dentro da
comunidade.

3. Questões – Atitudes positivas e inclusão

Acabámos de debater as atitudes negativas e as consequências do nosso
comportamento; vamos agora olhar para um cenário positivo.
Pode perguntar:
 O que são exemplos de comportamentos e atitudes positivas?
 Quais os serviços que se devem tornar inclusivos para crianças e adultos com
deficiência, para que participem na comunidade?
 Em que atividades sociais podem participar as crianças com deficiências?

alguns exemplos

Se os membros da comunidade não responderem, mostre então alguns
exemplos dos cartões verdes e pergunte se podem dar outros exemplos.

4. Questões – Competências e empregos
A finalidade do nosso trabalho e dos direitos das pessoas com deficiência é promover
uma comunidade inclusiva. Vamos falar sobre se a vossa comunidade é completamente
inclusiva: em que atividades é que crianças e adultos com deficiência podem participar?
As atividades podem relacionar-se com:
 Atividades sociais
 Atividades económicas
 Atividades de governação

Nota:

Nos cartões, “mendigar” surge como uma atividade por ser uma
atividade económica vulgar para pessoas com deficiência, mas é de
realçar que é uma atividade negativa. Explique que mendigar torna uma
pessoa dependente e não produtiva e não é exemplo de inclusão.

5. Questões – Dispositivos de ajuda

Muitas barreiras à inclusão são causadas por comportamentos negativos por parte
da comunidade. Acabámos de falar sobre comportamentos positivos e competências
e atividades inclusivas. Além disso, existem materiais/equipamento de apoio a cada
pessoa. São chamados dispositivos de ajuda.
 Quais os dispositivos que conhecem que dão apoio a crianças e adultos com
deficiência, de modo a terem uma vida mais independente?

Nota:

Explique à comunidade que se recomenda a consulta de
especialistas para saber qual o aparelho que servirá melhor à pessoa
com incapacidade.

6. Plano de ação

Se a sessão correu bem, os membros da comunidade terão compreendido que têm um
papel importante para assegurar a participação ativa na comunidade de crianças
e adultos com deficiência. Sendo o seu objectivo a defesa da inclusão na comunidade,
pode começar a delinear um esboço para um plano de ação com a comunidade.
Debata as seguintes questões com os presentes:
1. O que é necessário fazer para se tornar uma comunidade inclusiva?
2. Quem poderá ficar responsável pelas ações propostas?
3. Quando será possível dar início às ações?
Assegure-se que você ou seu assistente tomam notas. Isto pode ser feito num “flip
chart” ou quadro preto, de modo que todos vejam o que vai sendo sugerido. Essas
notas podem ser o ponto de partida para a reunião seguinte com a comunidade sobre
inclusão das deficiências. No verso deste cartão está um modelo de plano de ação.

6. Plano de ação
Exemplo do design do plano de ação para fazer num “flip chart” ou quadro preto

O QUE TEM QUE SER FEITO?

QUEM É RESPONSÁVEL?

QUANDO SERÁ FEITO?

7. Resumo

Depois de ter terminado os cartões de perguntas e o plano de ação, o seu lençol ou
parede estarão cheios com cartões de cada secção. Uma vez que a comunidade deve
ter ouvido e visto muitos novos termos relacionados com deficiência, será útil fazer um
rápido resumo da sessão.
Pode pedir a um voluntário da comunidade para repetir as questões mais importantes
que foram debatidas durante a reunião. Faça referência aos cartões com imagens, no
lençol ou painel, para resumir de forma ilustrada e clara.
Se necessário, ajude o voluntário fornecendo informação relevante.

8. Encerramento e perguntas

 Convide os presentes a partilharem as suas experiências no que diz respeito à reunião.
- O que aprenderam hoje?
- Gostaram desta reunião?
- Acham que esta reunião mudou a vossa forma de pensar e as vossas crenças no que
respeita a pessoas com deficiência? Se sim, de que modo?
- O que podem transmitir a outros membros da comunidade que não estiveram presentes na reunião de hoje?
P
 eça ao seu assistente que escreva os comentários, pois são informação relevante
para o seu relatório sobre a reunião.
P
 ergunte aos presentes se há ainda questões a levantar.
E
 xplique o caminho a seguir para que os membros da comunidade saibam o que fazer/
esperar de seguida.
A
 gradeça a todos pela contribuição e colaboração prestadas.
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SÍNTESE DAS QUESTÕES PARA DISCUSSÃO E
CARTÕES DE IMAGENS CORRESPONDENTES

1. Questões – Deficiências
 O que significa para vocês o termo “deficiência”?
 Conhecem pessoas com deficiências na vossa comunidade ou família?
 Se sim, que tipo de deficiência têm, segundo a vossa observação?
Após cada resposta, apresente o cartão correspondente.
 Existem outros tipos de deficiência que conheçam que ainda não tenham sidomencionados?
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1. Questões – Deficiências
handicaps

Personne avec la poliomyélite

handicaps

Personne atteinte d’épilepsie

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 11

handicaps

09-11-16 13:43

Personne atteinte
de crétinisme

handicaps

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 29

handicaps

09-11-16 13:43

Personne atteinte
d’une lésion médullaire

handicaps

Personne atteinte d’autisme

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 35

09-11-16 13:43

Personne atteinte
de genu valgum

handicaps

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 31

handicaps

09-11-16 13:43

Personne atteinte
de problèmes
de santé mentale

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 37

Personne atteinte
de genu varum

09-11-16 13:43

handicaps

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 33

handicaps

09-11-16 13:43

Personne ayant une
dystrophie musculaire

Personne avec des
pieds bots

handicaps

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 39

handicaps

09-11-16 13:43

Personne atteinte
d’albinisme

handicaps

© Plan International

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 41

09-11-16 13:43

Personne atteinte
de microcéphalie

36778 FR PLAN Impairments.indd 23

09-11-16 13:43

Personne atteinte de
FILARIOSE LYMPHATIQUE Éléphantiasis

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 45

09-11-16 13:43

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 43

3

09-11-16 13:43

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 47

09-11-16 13:43

© Plan International
36778 FR PLAN Impairments.indd 49

09-11-16 13:43

Kit de sensibilização à deficiência

2. Questões – Atitudes e crenças negativas
 Quais são as atitudes mais comuns em relação a crianças e adultos com deficiência,
na vossa comunidade?
 Porque é que as pessoas reagem desse modo em relação às pessoas com deficiência?
 Qual acham que é a origem dessas opiniões e crenças sobre pessoas com deficiência?
 Como é que os pais tratam um filho com deficiência?
 Quais as consequências de crianças com deficiência não poderem ir à escola?

Attitudes négatives
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Attitudes négatives
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2. Questões – Atitudes e crenças negativas
Coûteux

Attitudes négatives

Attitudes négatives

Enfant cloîtré à la maison

Attitudes négatives
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Embora o acompanhamento e apoio a pessoas
com deficiência possa ser visto como algo
positivo, na verdade pode ocorrer que as
crianças de pais com deficiência têm o seu
acesso à educação negado para darem um
apoio pleno aos pais.
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Estes 4 cartões de imagens mostram que as crenças culturais (cartão com
balão) e as atitudes negativas existem em homens, mulheres e crianças. É bom
salientar que estas crenças são ainda comuns a todas as gerações e sexos.
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3. Questões – Atitudes positivas e inclusão
 O que são exemplos de comportamentos e atitudes positivas?
 Quais os serviços que se devem tornar inclusivos para crianças e adultos com d
 eficiência, para que participem na
comunidade?
 Em que atividades sociais podem participar as crianças com deficiências?
Attitudes positives
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Attitudes positives

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 1

09-11-16 13:46

École inclusive

Attitudes positives

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 3

Attitudes positives

09-11-16 13:46

Salle de classe inclusive

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 5

Attitudes positives

09-11-16 13:46

Hôpital accessible

Attitudes positives

Atelier communautaire

Attitudes positives

Attitudes positives

09-11-16 13:46

Famille heureuse

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 4

Attitudes positives

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 7

Attitudes positives

09-11-16 13:46

Espace de travail inclusif

Jeu inclusif

09-11-16 13:46

Soutien entre pairs

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 8

Attitudes positives

09-11-16 13:46

Soins de santé inclusifs

Elle dit que....

© Plan International

6

09-11-16 13:46

Danser

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 2

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 6

HÔPITAL

36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 9

Attitudes positives

09-11-16 13:46

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 10

09-11-16 13:46

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 11

09-11-16 13:46

© Plan International
36778 FR PLAN Positive attitudes.indd 12

09-11-16 13:46

Kit de sensibilização à deficiência

3. Questões – Atitudes positivas e inclusão
Mariage

Attitudes positives

Soutien des parents

Attitudes positives
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4. Questões – Competências e empregos
A finalidade do nosso trabalho e dos direitos das pessoas com deficiência é promover uma comunidade inclusiva.
Vamos falar sobre se a vossa comunidade é completamente inclusiva: em que atividades é que crianças e adultos
com deficiência podem participar? As atividades podem relacionar-se com:
 Atividades sociais
 Atividades económicas
 Atividades de governação
compétences & emplois
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4. Questões – Competências e empregos
compétences & emplois

Mécanique
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“En raison du manque de possibilités, souvent les personnes handicapées ou les personnes à mobilité
réduite ﬁnissent par mendier dans les rues. Bien que ce soit une source de revenus, ce n’est pas une
compétence! Si les participants mentionnent la mendicité comme compétence, montrez leur cette carte
et expliquez que la mendicité est une activité négative et qu’elle n’est pas valorisante.”
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5. Questões – Dispositivos de ajuda
 Quais os dispositivos que conhecem que dão apoio a crianças e adultos com deficiência, de modo a terem uma
vida mais independente?
Appareils et accessoires fonctionnels
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(Modèle B)

Appareils et accessoires fonctionnels
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5. Questões – Dispositivos de ajuda
Appareils et accessoires fonctionnels

Fauteuil roulant

Appareils et accessoires fonctionnels
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deficiências

Pessoa que é cega
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Cegueira e deficiência visual
Causas

Sintomas

Uma pessoa pode ser completa ou parcialmente
cega à nascença ou mais tarde na vida. Existem
várias causas, sendo estas as mais comuns:
 Cegueira infantil muitas vezes causada por má
nutrição ou alguma infeção;
 Tracoma, que é causada por contágio pelas moscas
e pelo toque;
 Cegueira dos rios (oncocercose) disseminada pelas
moscas pretas;
 Sarampo;
 Lesão cerebral, antes, durante ou depois do
nascimento;
 Ferimentos nos olhos causados por acidentes;
 Cataratas que podem ser congénitas ou devidas a
água ou comida contaminadas;
 Glaucoma;
 Genética;
 Envelhecimento

 Cegueira é a incapacidade de ver. Alguém com
deficiência visual (parcialmente cego), tem visão
limitada, por exemplo: visão turva ou incapacidade
de distinguir as formas dos objectos;
U
 ma pessoa pode ser cega ou parcialmente cega
dos dois olhos ou de um.

Cuidados
 Algumas das causas podem ser tratadas ou
operadas (operação às cataratas).
Ó
 culos podem ajudar as pessoas com problemas
de visão parcial.
U
 ma pessoa cega deve receber apoio para ser
independente, aprendendo, por exemplo, a andar
com bengala branca.

deficiências

Pessoa que é surda
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Surdez e deficiência auditiva
Causas

Cuidados

Uma pessoa pode ser completa ou parcialmente
surda à nascença ou mais tarde na vida. Existem
várias causas, sendo estas as mais comuns:
 Genética
 Nascimento prematuro
 Falta de iodo durante a gravidez
 Drogas ou medicamentos tomados pela mãe
durante a gravidez
 Infeções nos ouvidos (depois de nascer)
 Meningite (depois de nascer)
 Envelhecimento
 Devido a espetar objecto afiado na orelha

 Procure um especialista para um teste auditivo
U
 m aparelho auditivo pode ajudar
U
 so de linguagem gestual ou dactilologia para
comunicar
A
 detecção precoce dos problemas auditivos é
importante para tratamento possível e para
aprender a comunicar

Sintomas
 Não responder às chamadas nem aos sons no
ambiente
 Voltar a cabeça para um lado ou colocar a mão em
concha à volta da orelha

Nota Importante:
Muitas crianças com problemas auditivos não
detectados são muitas vezes consideradas,
erradamente, como tendo dificuldades de
aprendizagem. As crianças com problemas de
aprendizagem devem, pois, fazer um teste auditivo.

deficiências

Pessoa com corcunda
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Corcunda
Causas

Cuidados

 Cifose (corcundez) em crianças ou jovens resulta de
malformação da coluna ou de vértebras que ficaram
acunhadas ao longo do tempo.
 Pode ser devida a músculos das costas fracos ou
má postura, bastante comum entre jovens;
 Defeito congénito – se a coluna do bebé não se
desenvolveu devidamente durante a gestação;
 Osteoporose – doença óssea (ossos cada vez
mais frágeis) que pode levar ao esmagamento das
vértebras.

 Às crianças pode ser feita uma cirurgia para alinhar
a coluna e prevenir o aumento da deformidade.
P
 odem beneficiar de certos exercícios que ajudam a
endireitar da coluna.
A
 s crianças também devem ser encorajadas a
estarem sentadas ou em pé o mais direitas possível,
com os ombros para trás, para ajudar a manter um
alinhamento normal.
E
 m certos casos, pode ser tratado com colete ou
terapia física.

Sintomas
 Uma curvatura exagerada das costas
 Pode também causar: dor lombar, rigidez, redução
de altura, dificuldade em se manter direito em pé e
uma certa fadiga.

deficiências

Pessoa com braço
amputado
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Amputação de braço ou mão
Causas

Cuidados

Só muito raramente as crianças nascem sem uma
ou ambas as mãos ou braços. Mais frequentemente,
as crianças perdem um braço em acidentes e cada
vez mais por causa da guerra. Noutros casos, os
membros foram amputados devido a infeções ósseas
avançadas ou tumores malignos.

 É bastante importante cuidar do coto a fim de
manter uma boa forma e posição para receber um
membro artificial/prótese.
N
 o caso de mãos ou braços amputados, existem
ajudas para agarrar e ferramentas adaptadas para
ajuda nas rotinas diárias.
F
 azer exercícios regularmente para fortalecer os
músculos, endireitar as articulações e preparar os
tecidos cicatrizados para suportar peso com uma
prótese.

Sintomas
 Perda de uma parte do corpo, neste caso mão(s)
ou braço(s).
 A perda pode não ser apenas de perna, braço ou
dedo, mas também orelha, nariz, língua, peito ou
genitais.

deficiências

Pessoa com perna
amputada
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Amputação de perna ou pé
Causas

Cuidados

Só muito raramente as crianças nascem sem um
ou ambos os pés. Mais frequentemente, as crianças
perdem uma perna em acidentes e cada vez mais
por causa da guerra. Noutros casos, os membros
foram amputados devido a infeções ósseas
avançadas ou tumores malignos.

 É bastante importante cuidar do coto a fim de
manter uma boa forma e posição para receber um
membro artificial/prótese.
F
 azer exercícios regularmente para fortalecer os
músculos, endireitar as articulações e preparar os
tecidos cicatrizados para suportar peso com uma
prótese.

Sintomas
 Perda de uma parte do corpo, neste caso uma
perna ou as duas acima ou abaixo do joelho.
 A perda pode não ser apenas de perna, braço ou
dedo, mas também orelha, nariz, língua, peito ou
genitais.

deficiências

Pessoa com poliomielite
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Poliomielite
Causas

Cuidados

 A Poliomielite é um vírus que pode danificar os
nervos que controlam o movimento dos braços,
costas e/ou pernas (não tem efeitos sobre as
capacidades mentais ou sensoriais)

 Não existe tratamento para a poliomielite. A maior
parte dos doentes curam-se com descanso e boa
alimentação.
E
 sticar o corpo enquanto deitado a descansar evita
as contraturas (encurtamento dos músculos).

Sintomas
 A maior parte dos doentes infectados curam-se
sem sentirem qualquer efeito.
 Outros doentes sofrem de diarreia, cansaço, febre
ligeira ou gripe.
 Apenas alguns doentes vêm a sofrer de paralisia,
que em alguns casos pode desaparecer completa
ou parcialmente.

Prevenção
 Vacinação em tenra idade
B
 oa higiene

deficiências

Pessoa com paralisia
cerebral
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Paralisia cerebral
Causas

Cuidados

 Causada por lesão cerebral que pode ter ocorrido
antes, durante ou logo após o nascimento

 As lesões cerebrais não podem ser reparadas ou
curadas, mas a estimulação ativa e lúdica por parte
dos pais e dos prestadores de cuidados pode vir a
melhorar progressivamente o desempenho diário da
criança.

Sintomas
 A paralisia cerebral afeta todas as fases de
desenvolvimento da criança, física e mentalmente.
 A espasticidade é uma característica comum na
paralisia cerebral. A espasticidade caracteriza-se
por músculos tensos ou rígidos. É o resultado de
um fraco equilíbrio físico e manifesta-se numa
reação involuntária para tentar impedir de cair.

deficiências

Pessoa com lepra
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Lepra
Causas
 A lepra é uma doença bacteriana infeciosa que afeta
os nervos da pele, rosto, mãos e pés.
 A lepra é contagiosa se não tratada e transmite-se
através de gotículas (fluidos do organismo que
estão presentes no ar).

Sintomas
 Pode demorar meses ou anos até que os sinais de
lepra se tornem visíveis após a infeção.
 Insensibilidade, manchas claras na pele; pés e mãos
enfraquecidos; inchaços / chagas na face.
 A perda de sensação nas mãos e nos pés pode
causar feridas e úlceras ao realizar atividades
quotidianas - os afetados não se dão contam se
sofrem uma queimadura ou se têm uma pedra no
sapato.
 As feridas e úlceras podem infetar, danificando de
forma permanente a pele, as mãos e os pés e
levando à amputação se a infeção não é tratada.

 s nervos danificados podem levar à perda da
O
função muscular, provocando deformidades.

Cuidados
 O tratamento a longo prazo com Terapia MultiDroga (TMD) pode fazer parar o avanço da doença,
se detectada numa fase inicial.
A
 s feridas exigem descanso e higiene para evitar
infeções.

deficiências

Pessoa com espinha
bífida
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Espinha bífida
Causas

Cuidados

 Uma malformação que surge de um problema na
fase inicial do desenvolvimento do feto.
 A espinha dorsal que protege a medula espinhal
não se forma nem fecha como devia.

 Uma atividade física regular é muito importante para
todos aqueles com a mobilidade afetada, e portanto
também para as pessoas com espinha bífida.
A
 utilização de cadeiras de rodas, muletas, órteses
ou andarilhos irá ajudar aqueles que sofrem de
problemas graves da espinha dorsal e não se
podem movimentar facilmente.

Sintomas
 Uma condição que afeta a coluna e geralmente é
visível à nascença. Por vezes, há uma ferida aberta
visível nas costas, à nascença.
 Pode causar deficiências físicas e intelectuais leves
a graves.
 Pode causar problemas tais como a perda de
sensibilidade nas pernas ou pés, a impossibilidade
de mexer as pernas, e/ou incontinência.

deficiências

Pessoa com nanismo
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Nanismo
Causas
 Em um de cada cinco crianças, o nanismo é.
É o resultado de uma mutação genética aleatória ou
no espermatozóide do pai ou no óvulo da mãe.
 Outras causas do nanismo incluem problemas
metabólicos (condições genéticas herdadas que
causam problemas com reações químicas no
organismo) ou hormonais, tais como deficiências
nas hormonas do crescimento ou má nutrição.

Sintomas
 Resulta numa altura adulta abaixo de 4’10 (147.32
cm). A altura média de um adulto com nanismo é de
4’0 (121.92 cm), mas as alturas habituais vão de 2’8
(81.28 cm) a 4’8 (142.24 cm).
 Braços e pernas são curtos em relação ao corpo e
a cabeça pode ser desproporcionalmente grande, a
testa saliente e base nasal deprimida.

U
 ma criança terá muitas vezes excessiva curvatura
da espinha, barriga saliente e pernas arcadas.

Cuidados
 A maioria das pessoas com nanismo têm uma
inteligência normal, períodos de vida normais e uma
saúde razoavelmente boa.
A
 lgumas irão necessitar de cirurgias ou outras
intervenções médicas para combater complicações
e maximizar a mobilidade.

Nota:
O uso do termo ‘nanismo’ varia entre indivíduos,
comunidades e países. Em alguns contextos é
considerado ofensivo. Termos como ‘crescimento
reduzido’, ‘baixa estatura’ e ‘pessoas pequenas’ são
também usados. O melhor é chamar a pessoa pelo
seu nome!

deficiências

Pessoa com
macrocefalia
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Macrocefalia
Causas

Cuidados

As causas mais vulgares para a cabeça muito
grande são:
 cérebro maior do que normal
 excesso de fluido no cérebro, retido em grandes
secções do cérebro chamadas ventrículos. Isto
pode acontecer por várias razões, incluindo quistos
anormais no cérebro e infeções, tais como a
meningite.

 Não existe um tratamento específico para a
macrocefalia. Os cuidados médicos para crianças
com macrocefalia estão focados na gestão de
sintomas específicos tais como atrasos no
desenvolvimento e tratamento do diagnóstico
primário responsável pela macrocefalia.

Sintomas
 O sintoma mais notório é a cabeça maior do que é
normal.
 Outros sintomas são:
- atraso no alcance de marcos de desenvolvimento
- crescimento lento do resto do corpo
-c
 onvulsões

deficiências

Pessoa com
microcefalia
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Microcefalia
Causas
As causas da microcefalia na maior parte dos
bebés são desconhecidas. Algumas das causas
conhecidas são:
 Distúrbios genéticos
 Problemas durante a gravidez, como infeções, má
nutrição, uso de álcool e drogas, interrupção da
distribuição de sangue ao cérebro do bebé.
 O vírus Zika causado pela picada de um mosquito
infetado nas mulheres grávidas. Ao passar da
mulher grávida ao seu feto durante a gravidez, o
vírus pode causar microcefalia.

Sintomas
 A microcefalia é uma deficiência de nascença em
que a cabeça do bebé é mais pequena do que o
esperado quando comparada com bebés do
mesmo sexo e idade.

O
 s bebés com microcefalia têm muitas vezes
cérebros mais pequenos, talvez por não se terem
desenvolvido convenientemente.

Cuidados
 A microcefalia é uma condição definitiva. Não existe
cura ou tratamento para a microcefalia.
P
 ara melhorar e maximizar as capacidades físicas e
intelectuais, é importante que haja uma estimulação
precoce para ajudar e desenvolver a fala, as tarefas
diárias e o bem-estar físico.

deficiências

Pessoa com síndrome
de Down
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Síndrome de Down
Causas
O Síndrome de Down é causado pela presença de
cópia extra do cromossoma 21 nas células do bebé.
Na maioria dos casos, não é hereditário e é apenas o
resultado de uma mutação genética no espermatozóide
ou óvulo. O risco de ter uma criança com síndrome
de Down aumenta com a idade da mãe.

Sintomas
 As pessoas com síndrome de Down têm geralmente
certas características físicas tais como nariz
pequeno e achatado, língua protrusa, pescoço
curto, com pele em excesso na parte de trás do
pescoço, e orelhas pequenas.
 O desenvolvimento físico em crianças com
síndrome de Down é geralmente mais lento que o
desenvolvimento em crianças sem o síndrome.

D
 éfice cognitivo assim como problemas de
raciocínio e de aprendizagem são comuns nas
pessoas com síndrome de Down e podem ir de
ligeiros a moderados.

Cuidados
 Não existe medicação para síndrome de Down, mas
a estimulação ajuda no desenvolvimento da criança.
A
 s crianças com síndrome de Down apresentam
maior risco de problemas de saúde, pelo que são
recomendáveis cuidados médicos regulares.
A
 s crianças com síndrome de Down podem
participar plenamente na sociedade se as atividades
estiverem adaptadas às suas capacidades.

deficiências

Pessoa que é surda
e cega
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Surdocegueira
Causas

Cuidados

 A causa mais comum para a surdocegueira
é quando uma mulher grávida é infetada com
o vírus da Rubéola durante os primeiros três meses
de gravidez.
 A surdocegueira pode também ser ‘adquirida’, ou
seja desenvolvida mais tarde na vida, devido a
acidente ou doença (mais frequentemente a
meningite), condições genéticas ou envelhecimento.

 Utilizar o que resta de audição ou visão além da
linguagem por sinais, linguagem gestual e/ou Braille
para poder comunicar.
S
 e a perda de audição/visão tiver ocorrido antes de
aprender o alfabeto, as letras e palavras podem ser
desenhadas nas palmas da mão como forma de
comunicação.
 uso de bengala pode ajudar a pessoa a encontrar
O
o seu caminho e a sentir-se mais confiante.

Sintomas
 Pode não ser totalmente surdo ou totalmente cego,
pode ter alguma audição ou visão, enquanto outros
têm uma perda quase completa dos dois sentidos.
 Dificuldades com os sentidos principais que nos
ajudam a desenvolver a comunicação, interagir com
outros e conhecer o que nos rodeia.

deficiências

Pessoa com
cretinismo
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Cretinismo
Causas
 O cretinismo é uma condição de um grave
crescimento físico e mental atrofiado devido a uma
tiróide hipoativa não tratada à nascença.
 A causa mais comum de cretinismo é o baixo teor
de iodo na dieta da mãe durante a gravidez.
 Em muitas partes do mundo, principalmente no
interior, zonas montanhosas ou propensas a cheias,
o solo é pobre em iodo o que faz com que plantas e
animais tenham pouco iodo. As populações que
vivem nessas zonas correm risco de cretinismo.

Sintomas
 Provoca um atraso a nível do crescimento mental e
físico.
 Dilatação da glândula da tiróide, formando um
inchaço chamado bócio.

A
 lguns dos sinais de cretinismo são semelhantes
aos da síndrome de Down, por exemplo: alguma
lentidão mental, crescimento muito lento e de altura
abaixo da média em relação à idade, implantação
capilar baixa na frente, pálpebras inchadas, base do
nariz achatada, maior espaço entre os olhos e cara,
mãos e pés inchados.

Cuidados
 Um tratamento precoce e continuado com
medicação para a tiróide pode ajudar a melhorar o
crescimento, a aparência física e muitas vezes
reduzir ou prevenir a lentidão mental.
E
 m zonas onde o bócio é comum, o cretinismo
pode ser amplamente reduzido se as pessoas forem
encorajadas a usar sal iodado na sua comida.

deficiências

Pessoa com
joelhos valgos
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Joelhos valgos
Causas

Cuidados

 Deve-se, por vezes, à posição dobrada enquanto
no ventre da mãe.
 Pode também surgir como resultado de problema
de saúde ou doença, tais como:
 Lesão na tíbia (apenas uma perna torta)
 Osteomielite (infeção óssea)
 Excesso de peso ou obesidade
 Raquitismo (doença causada por falta de vitamina D)

 As órteses podem ajudar a endireitar os joelhos e
tentar que a situação não piore. No entanto, as
órteses podem já não resultar em crianças acima
dos 6 ou 7 anos.
O
 s joelhos valgos não são tratados muitas das
vezes, mas é possível a cirurgia para casos mais
graves que persistem para além da infância.

Sintomas
 Joelhos juntos, mas não os tornozelos; as pernas
inclinam-se para dentro.
 Esta situação pode ser normal entre os 2 e os 12
anos de idade, mas geralmente pelos 5 ou 6 anos
os joelhos devem começar a ficar alinhados.
 Dificuldade em andar (muito raro)
 Se não for tratado, os joelhos tortos podem
desencadear artrite nos joelhos e/ou pé chato.

deficiências

Pessoa com
joelhos varos
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Joelhos varos
Causas

Cuidados

Também conhecidos por pernas arcadas, os joelhos
varos que surgem antes dos 3 anos de idade podem
ser causados por doenças tais como:
 Desenvolvimento anormal dos ossos
 Fraturas que não foram bem tratadas
 Intoxicação por chumbo ou flúor
 Raquitismo, causado por falta de vitamina D

 Sapatos especiais, órteses ou moldes podem ser
experimentados se a situação é grave ou a criança
tem outra doença. Não é certo o seu sucesso.
A
 cirurgia pode vir a corrigir a deformidade em
adolescentes com problema grave de pernas
arcadas.

Sintomas
 Os joelhos não se tocam quando em pé, com os
pés juntos (os tornozelos tocam-se)
 A curvatura das pernas é a mesma em ambos os
lados do corpo (simétrica)
 As pernas arcadas mantêm-se depois dos 3 anos
de idade

deficiências

Pessoa com epilepsia
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Epilepsia
Causas

Cuidados

 A causa é desconhecida em pelo menos metade
dos casos de epilepsia. Mas algumas das causas
podem ser:
- Genética
- Infeções cerebrais
- Lesões na cabeça
- Derrame cerebral

 Para reduzir ou prevenir os ataques existe
medicação adequada.
D
 urante um ataque:
N
 ão coloque nada na boca da pessoa quando
está com convulsões
N
 ão tente controlar os seus movimentos
A
 faste tudo o que esteja perto da pessoa e onde
se possa magoar.

Sintomas
 A epilepsia caracteriza-se por ataques crónicos,
também chamados convulsões. Os ataques são
períodos curtos de inconsciência ou alterações do
estado mental, muitas vezes acompanhados de
espasmos.

deficiências

Pessoa com autismo
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Autismo
Causas
 Não se conhecem todas as causas do Autismo
 Os genes são um dos factores de risco para
contrair autismo
 As crianças de pais com idade mais avançada
apresentam maior risco.
 Algumas crianças com outras deficiências,
nomeadamente de audição ou a nível do
desenvolvimento podem vir a sofrer de
comportamento autista se forem pouco estimuladas
e/ou abusadas.

Sintomas
 O autismo pode causar grandes desafios sociais, de
compreensão e comportamentais e dificuldades de
comunicação (social e emocional).
 Muitas vezes não existem sinais físicos visíveis.


 Conseguem comunicar, interagir, comportar-se e
aprender de modo diferente da maioria das
pessoas. Exemplos: dificuldade no relacionamento
com os outros e a repetição de ações.

Cuidados
 Os programas de intervenção precoce podem
melhorar o desenvolvimento da criança de modo a
aprender competências importantes, tais como a
terapia para ajudar a falar, andar e interagir com os
outros.

deficiências

Pessoa com
pés tortos
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Pé torto
Causas
 A razão para uma criança nascer com pé ou pés
tortos é pouco conhecida.

Sintomas
 O pé (em especial o calcanhar) é geralmente mais
pequeno do que o normal.
 O pé pode ter uma inclinação para baixo.
 O pé pode estar voltado para dentro.

Cuidados
 A correção dos pés tortos deve idealmente
acontecer 2 dias após o nascimento, mas pode ser
levada a cabo até a criança ter 4 anos.
 3 em cada 5 casos de pés tortos podem ser
corrigidos sem cirurgia no prazo de 6 a 8 semanas.
Se o pé se endireitar facilmente para uma posição
normal, provavelmente não há deformação no osso
e o pé recuperará com exercício apenas.

 A posição do pé é corrigida usando o Método
Ponseti, uma técnica que corrige o pé torto sem
cirurgia. Por vezes é necessária uma cirurgia para
correção final.

deficiências

Pessoa com albinismo
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Albinismo
Causas

Cuidados

 O albinismo é um problema genético que torna o
organismo incapaz de produzir e distribuir melanina,
uma substância natural que dá a cor ao cabelo, pele
e íris dos olhos.
 O albinismo é uma condição genética hereditária,
não havendo por isso forma de o prevenir.

 O albinismo não requer tratamento, mas os
problemas de pele e de visão que lhe estão
associados sim.
 É muito importante proteger a pele e os olhos do
sol, usando óculos de sol no exterior e reduzindo o
risco de queimadura solar evitando o sol, usando
protetor solar e tapando o corpo quando exposto
ao sol.

Sintomas
 Ausência de cor no cabelo, pele ou íris dos olhos;
pele e cabelo mais claros ou manchas claras na pele.
 Problemas de visão que não podem ser corrigidos
com uso de óculos – sensibilidade à luz.

deficiências

Pessoa com
problemas de
saúde mental
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Saúde mental
Causas

Cuidados

Os problemas de saúde mental (psicológicos) são um
enorme obstáculo à participação social para muitas
pessoas. Os problemas psicológicos podem ser:
 De origem genética
 Resultante de experiências traumáticas tais como
abuso sexual ou físico, violência, perda de familiar
próximo ou guerra
 Lesão cerebral
 Funcionamento anormal de células nervosas no
cérebro
 Uso prolongado e intenso de álcool e drogas
 Os problemas de saúde mental NÃO são causados
por feitiçaria e podem ser cientificamente explicados

 Os problemas psicológicos são geralmente tratados
por uma combinação de intervenções médicas e
sociais/comportamentais.
 Consulte um médico especialista em saúde mental
ou, na falta deste, um médico de clínica geral.
 Não ignore ou isole a pessoa doente mental, mas
dê-lhe amor, apoio e coragem.

Sintomas
 Os problemas psicológicos podem afetar as
pessoas ao nível das emoções, pensamentos e
comportamentos. Varia conforme a pessoa e o tipo
de doença.

deficiências

Pessoa com lesão da coluna
ertebral
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Lesão da coluna vertebral
Causas

Cuidados

As causas mais comuns de lesão da coluna vertebral
resultam de acidentes de automóvel, queda, lesões
no desporto ou doença.

 Cada caso de lesão da coluna vertebral é único
– consulte sempre instituições especializadas para
ajudar a lidar com as necessidades médicas,
funcionais e sociais do doente.
 Providencie apoio social à pessoa doente para
aceitar a lesão e se adaptar a um novo estilo de
vida.

Sintomas
 A lesão ou trauma da coluna vertebral pode resultar
na perda ou deficiente função dos membros,
causando mobilidade ou sensibilidade reduzidas.
 A lesão da coluna vertebral nas costas irá afetar o
movimento e sensibilidade nas pernas e
possivelmente em alguns músculos abdominais.
 A lesão da coluna vertebral no pescoço irá afetar o
movimento e a sensibilidade nos quatro membros,
assim como nos músculos do abdómen e peito.
A isto se chama paraplegia.
 Pode também afetar a respiração, bexiga, intestino,
função sexual e controlo da transpiração e
temperatura.

deficiências

Pessoa com
distrofia muscular
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Distrofia muscular
Causas
Na maior parte dos casos, a distrofia muscular (DM)
é hereditária. Geralmente surge com a passagem de
um gene defeituoso de um ou de ambos os
progenitores.

Sintomas
 A distrofia muscular é uma condição em que todos
os músculos vão progressivamente perdendo a sua
força.
 Afeta principalmente os rapazes, ocorrendo os
primeiros sintomas entre os 3 e 5 anos de idade.
 As crianças com distrofia muscular, por volta dos
10 anos, não conseguem andar. Um dos primeiros

sinais da doença nas crianças é o sinal de Gowers
– uma forma de se levantar colocando as mãos nas
coxas para se apoiar.

Cuidados
 A distrofia muscular não responde a medicação e as
pessoas que sofrem da doença têm curta
esperança de vida.
 É recomendável ser-se honesto com a criança e
com os pais sobre a doença. Tanto os pais como as
crianças com distrofia muscular necessitam de
apoio continuado para encontrar soluções para os
desafios do dia a dia.
 A criança deve ser ajudada nas suas limitações
crescentes e deve ser, na medida do possível, ativa,
estimulada e feliz.
 Como os músculos da coluna se tornam mais
fracos, deve ser assegurado um bom apoio
enquanto sentado e deitado.

deficiências

Pessoa com
filaríase linfática
(elefantíase)
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Filaríase linfática (elefantíase)
Causas
A filariose linfática, vulgarmente conhecida por
elefantíase, é causada pela infeção provocada por
parasitas filárias (vermes) que atingem os humanos
através das picadas dos mosquitos. Depois de os
mosquitos morderem, os vermes entram no
organismo e alojam-se no sistema linfático e vasos
sanguíneos provocando lesões no sistema linfático.
Quando os vermes bloqueiam o sistema linfático e
reduzem o fluxo de linfa, provocam um inchaço nessa
parte do corpo a que se chama linfedema. A infeção
ocorre muitas vezes em criança, mas o linfedema
(inchaços) surge mais tarde.

Sintomas
 Linfedema: acúmulo de fluido e inchaço do tecido
nas pernas, braços, seios ou genitais (fluido
excessivo no escroto).

 Estas características dolorosas e deformadoras da
doença levam a uma deficiência permanente e à
exclusão social.

Cuidados
 O grau de gravidade e o desenvolvimento da
doença podem ser reduzidos e prevenidos através
de medidas simples, como por exemplo, uma boa
higiene, cuidados com a pele, exercício e elevação
dos membros afetados.
 O acesso a cuidados de saúde é necessário ao
longo da vida das pessoas que sofrem de filariose
linfática.
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Bullying
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Isolamento
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Médico feiticeiro
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Exclusão na família
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Criança fechada em casa

© Plan International

Atitudes negativas

Estereótipos
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Superprotectores
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Rejeição
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Acompanhar
progenitor com
deficiência
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Mitos culturais

© Plan International

Atitudes negativas

Dispendioso
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culturais
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De pais
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De mães
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De filhos
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Pais tristes
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Atitudes Positivas

Tocar música
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Dançar

© Plan International

Atitudes Positivas

Crianças felizes
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Jogo inclusivo
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Escola inclusiva
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Sala de aula inclusiva
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Família feliz
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Apoio aos pares
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Hospital acessível
HOSPITAL
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Workshop comunitário
Ela diz que...
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Local de trabalho inclusivo
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Serviço de saúde inclusivo
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Casamento
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Mesquita
acessível
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Igreja
acessível
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Apoio parental
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Grupos de microfinança
inclusivos
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Trabalho colectivo
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Olaria
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Cozinhar com a mãe
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Cozinhar
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Varrer
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Lavar a roupa
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Cultivar a terra
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Mendigar

Devido à falta de oportunidades, as pessoas com deficiências acabam, muitas vezes, a mendigar nas
ruas. Apesar de ser uma fonte de rendimentos, não se trata de uma competência! Se os participantes
mencionarem a mendicidade como se fosse uma competência, mostre este cartão e explique que
mendigar é uma actividade negativa e não de capacitação.
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Tecer
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Costurar
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Mecânico
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Trabalhar no computador
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Carpinteiro
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Vendedor/a
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Cestaria
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Consertar rádios
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Barbeiro
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Quanto?

Pequenos negócios
T...
T...
TRINTA
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Padaria
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Auto-advocacia
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Aparelhos de ajuda

Cadeira de rodas
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Triciclo
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Aparelhos de ajuda

Muleta
(Modelo A)
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Aparelhos de ajuda

Muleta
(Modelo B)
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Aparelhos de ajuda

BENGALA
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ÓCULOS
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Prótese
de perna
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Órtese de perna
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Aparelho
auditivo
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Andarilho
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Prótese
de braço
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Reabilitação
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