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Resumo As primeiras referências a formas de planear os apoios centrados na pessoa remontam ao 

ano de 1979 e surgiram nos Estados Unidos da América. Contudo só em 1992 são publicados os 

primeiros manuais propriamente ditos. 

A designação “Planeamento Centrado na Pessoa” torna-se comum e consensual por volta de 1985. 

O primeiro contacto da ASSOL com o Planeamento Centrado na Pessoa aconteceu em 1996 através 

do livro Supported Living publicado pelo professor Ad van Gennep. 

  Este contacto aconteceu numa altura crucial para a ASSOL, pois trabalhando com adultos com 

deficiências e incapacidades severas estávamos confrontados com as limitações das técnicas 

tradicionais de planeamento que se mostravam incapazes de nos ajudarem a planificar os apoios a 

pessoas para quem o foco há muito deixou de ser o desenvolvimento de capacidades ou novas 

competências. 

A questão emergente era: Como pode uma pessoa com as limitações e capacidades que viver uma 

vida satisfatória? 

No ano 2000 a ASSOL começou a apoiar pessoas adultas com doença psiquiátrica crónica 

incapacitante algumas das quais, já com mais de 50 anos de idade e que tinham tido uma vida 

profissional importante e tinham uma família (filhos e até netos). 

Nessa altura já as nossas ferramentas de planificação se revelavam ineficazes com pessoas com 

deficiência adultas. 

Para fazermos alguma coisa com as pessoas com pessoas com doença psiquiátrica incapacitante 

tornava-se necessário planear algumas atividades. Rapidamente, compreendemos que impor regras 

ou mandar as pessoas fazerem coisas que nós técnicos consideravam corretas não era escolha pois 

não tínhamos nenhum meio de exercer a autoridade necessária. 

Confrontados com esta dificuldade regressamos aos documentos do professor van Gennep e 

decidimos experimentar uma nova forma de planear baseada na negociação dos apoios com cada 

pessoa. Assim, deixámos de falar em Planos e Programas e passamos a falar de Acordos de Apoio. 



 

 

Os primeiros processos de negociação foram muito simples mas permitiram em muito pouco tempo 

organizarmos as atividades e a participação de cada pessoa segundo os seus interesses e motivações, 

o que ajudou a criar um clima muito tranquilo. 

O sucesso deste processo com as pessoas com doença psiquiátrica crónica desafiou-nos para 

tentarmos o mesmo com as pessoas com deficiência que eram apoiadas no CAO – Centro de 

Actividades Ocupacionais, o que se consolidou em dois anos. 

As questões do MAPs a que voltaremos mais adiante constituíram a referência para as primeiras 

abordagens.  

Este trabalho seria consolidado através de um projecto em parceria entre a ASSOL, CERCIAG, 

CERCIAV e a Cooperativa Vários de que resultariam dois livros, editados em 2003: O Sonho 

Comanda a Vida e Experiências em Ambientes Comunitários e que constituíram os primeiros 

instrumentos para divulgação do planeamento centrado na pessoa em Portugal. 

A ASSOL continuaria a aprofundar o estudo e a tentar a divulgação do planeamento centrado na 

pessoa em Portugal, neste processo tiveram especial importância alguma formação especializada que 

fomos fazendo, nomeadamente: Workshop in Creative Facilitation e Advanced Workshop in Creative 

Facilitation – 2010, com Nerina e John Robson de Winnipeg Canada e a Tradução e edição em 2009 

com apoio da Inlusion Press de Toronto Canada e dos autores  Jack Pearpoint e outros, e do  PATH 

– Manual para Planeamento de Futuros Positivos e Possíveis e em 2010 do livro Toda a Minha Vida 

É um Círculo, ambos editados pela ASSOL.  

Um desafio que também abraçámos foi perceber como é que podiamos aplicar o Planeamento 

Centrado na Pessoa a alunos com Necessidades Educativas Especiais, pois é próprio do Planeamento 

Centrado na Pessoa acreditar na pessoa enquanto ser humano com as mesmas necessidades e direitos 

de todas os outros. Assim, este direito assiste também aos alunos, enquanto frequentam a escola e as 

ferramentas do Planeamento Centrado na Pessoa vieram ajudar-nos a perceber o que realmente o 

aluno quer para a sua vida, em que etapa sente que está, quais os seus sonhos, quem considera que o 

pode ajudar a alcançar esses sonhos, qual o papel da escola nessse processo, etc. Trilhando um 

percurso escolar centrado no aluno faz-se da Inclusão um dos valores chave do nosso trabalho. A 

Auto-determinação é o resultado da crença de que se alguém tem conhecimento das suas forças, 

preferências e desafios, e atua como principal agente causal fazendo escolhas, fixando metas e 

tomando decisões, as suas aspirações e sonhos podem ser alcançados. 

O Planeamento Centrado na Pessoa assume que todas as pessoas em parceria com a sua família, os 

seus amigos e os profissionais conseguem imaginar o seu futuro, fazer escolhas e tomar decisões, 



 

 

sendo que o apoio pode começar, exatamente, por ajuda-las neste processo, organizando os apoios de 

modo a tornar possíveis os desejos independentemente das suas capacidades.  

A ASSOL considera que, falar de inclusão, também em contexto de escola passa, inevitavelmente, 

por deixar que o aluno:  

 - Possa expressar os seus sonhos 

 - Possa fazer as suas escolhas  

 - Possa participar na definição do seu percurso individual 

 - Possa participar na solução dos seus problemas 

 - Possa aprender nos contextos – Aprende fazendo 

 - Possam usufrui de uma rede social 

 - Possa ter controlo sobre os acontecimentos da sua vida 

Assim, a ASSOL propõe-se, neste III Congresso Internacional - Educação Inclusiva e Equidade – 

apresentar a nossa experiência no âmbito da utilização do Planeamento Centrado na Pessoa, e de que 

modo esta filosofia de intervenção contribui para uma escola e uma sociedade verdadeiramente 

inclusiva.  
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