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RODA DE CONVERSA
crescendo com autonomia



SD
A autonomia começa na maternidade.



2017

Objetivos:

- provocar reflexão em como permitir maior autonomia

- discutir as habilidades necessárias para um adolescente

- entender que este caminho é um processo

- conquistas dos jovens desta geração

SD



SD
ALTERIDADE: é ser capaz de apreender o outro

na plenitude de sua dignidade, de seus direitos e,

sobretudo, na sua diferença.

Temos a tendência de “colonizar” o outro: eu sei, eu ensino

o outro, eu me apodero…e isto é o contrário de

ALTERIDADE.

Adolescência e SD



SD
EMPODERAMENTO: é a conquista da liberdade pelas pessoas que tem estado 

subordinadas a uma posição de dependência (econômica, física, emocional…)

“dotar de poder por si só” “movimento de dentro pra fora”

AUTONOMIA: capacidade da pessoa governar-se por seus próprios meios, 

sem ajuda ou supervisão, para atos do cotidiano.

INDEPENDÊNCIA: condição de quem tem autonomia, liberdade em relação a

alguém ou algo.

ALTERIDADE

é o que temos que ter em relação às pessoas com deficiência intelectual

Adolescência e SD



SD
ALTERIDADE

EMPODERAMENTO

AUTONOMIA

Adolescência e SD



SD
Do que dependem as conquistas?

Conhecimento de si mesmo

Habilidades pessoais

Ajustamento social

Saúde física e mental

REPRESENTAÇÃO MENTAL SOBRE SI MESMO

construção da identidade

Adolescência e SD



SD
Do que temos que nos livrar?

Imagem de eterna criança

Superproteção

Infantilização

Educar com medo

“Fazer por”

Adolescência e SD



SD
Qual o olhar?

ter referências de normalidade

respeitar a individualidade

exercitar a escuta

sem padrão de comportamento ou perfis

depositar confiança no outro

ver a capacidade

**ninguém constrói um identidade sendo definido por uma síndrome**

Adolescência e SD



SD
Como não “fazer por”?

perguntar o que quer comer

que roupa quer vestir

do que quer brincar

responsabilidades: arrumar cama, guardar

brinquedos, roupas na gaveta,

dar um recado, organizar mochila, levar o 

prato da mesa paa…

SUJEITO MOVIDO PELO DESEJO

Adolescência e SD



SDAprendizados necessários

tolerar frustrações

tomar decisões

cometer erros e refletir sobre eles

suportar o que não gosta

gerenciar alguns aspectos da vida

confiar em seus recursos

conhecer seus pontos fracos

aprender com as boas e as más experiências

CONSTRUIR 

PROJETO DE VIDA

Adolescência e SD



SDAprendizados necessários

CONSTRUIR 

PROJETO DE VIDA

Adolescência e SD



SD
Aprendizados necessários

- auto-cuidado / higiene pessoal

- se vestir / escolher roupas adequadas à temperatura e ocasião / que combinam

- se alimentar / se servir / fazer um sanduíche / utensílios da cozinha

- cuidados da casa / do quarto / roupa suja

- ficar em casa sem supervisão / saber chamar ajuda

- ligações de telefone fixo e celular / mensagens de texto ou voz

- atravessar rua / andar sozinho / compras no bairro

- pegar táxi ou transporte público

- se fazer entender / pedir informação

- manejo do dinheiro

- oportunidades de lazer / amigos com e sem deficiência / flertar-ficar-namorar

- educação sexual / prevenção de abuso



SD
Adolescência e SD

”TUDO BEM ABRAÇAR SUA MÃE..MAS NÃO É ADEQUADO ABRAÇAR O CARTEIRO” 



SD

A IDENTIDADE ADULTA ESTÁ 

INTIMAMENTE RELACIONADA   

AO TRABALHO 

Adolescência e SD



SD
13º ano 

distúrbios do sono

distúrbios nutricionais / IMC

tireóide (anual / autoimunidade – dosar Ac)

hemograma (anual)

exame dentário 

audição: otite média com efusão - anual

visão: ceratocone (5% a 8%) - bianual

alterações comportamentais / socialização

autocuidados / higiene / pele seca

idade adulta

Cuidados de saúde



13º ano idade adulta

puberdade / picos hormonais / adolescência

estirão mais tardio e menor 

sexualidade semelhante a outros jovens

amizades / progressão escolar / trabalho

educação sexual / contracepção / abuso sexual

ginecologista se sexualmente ativas / prevenção

comportamentos sociais

treinamentos vocacionais / vida independente

“declínio mental” pode acontecer

Cuidados de saúde







✓ Constituição de 1988: igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola

✓ Estatuto da Criança e do Adolescente 1990: 

pais tem obrigação de matricular os filhos em 

escolas regulares

✓ Declaração de Salamanca 1994

✓ Política Nacional de Educação Especial (1994): 

escola regular para PCD que tem condições de 

frequentar

✓ Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

(2001)

✓ Programa de Educação Inclusiva (MEC 2003)

✓ Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006): assegura um sistema de 

educação inclusiva em todos os níveis de ensino. 

Incorporada à nossa Constituição em 2008.

✓ Lei Brasileira da Inclusão – antigo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (2016)

Escola Comum



Edição do dia 28/02/2012

28/02/2012 14h26 - Atualizado em 28/02/2012 14h26 http://g1.globo.com/jornal-

hoje/noticia/2012/02/

Jovem com Síndrome de Down passa em Universidade 

Federal de GO

Kallil Assis conseguiu passar no vestibular da Universidade 

Federal de Goiás. A faculdade de Geografia fica em Jataí, no 

interior do estado.

Kalil Assis – UF Goiás 

Geografia

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2012/03/jovem-com-sindrome-de-down-e-

aprovado-em-universidade-do-rs.html

Jovem com Síndrome de Down é aprovado em universidade do RS

Gabriel Nogueira ingressou no curso na Universidade Federal de 

Pelotas. Exemplo de superação, estudante faz planos para o futuro

com namorada.
(14/03/2012)

Gabriel Nogueira – UF 

Pelotas – Teatro

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/02/


Edição do dia 21/03/2012

21/03/2012 08h45 - Atualizado em 21/03/2012 08h45 g1.globo.com/bom-dia-brasil

Jovens com síndrome de Down chegam à universidade

O levantamento contou 18 estudantes com Down no Ensino 

Superior no Brasil. Educadores e pais de jovens com deficiência 

acreditam que esse avanço na escolaridade aconteceu graças à 

educação inclusiva.

Jessica Figueiredo é 

formada em Fotografia

24/05/2012 10h47 - Atualizado em 24/05/2012 17h16

Mãe comemora a 2ª formatura de filho com Down: 

'superamos o preconceito'

Jovem curitibano concluiu a segunda graduação em Educação 

Física. Rapaz relata situações de preconceito na época da 

faculdade.

João Victor Mancini –

Curitiba – Educação Física



Fevereiro de 2013:

Benjamin entra em Gastronomia

Susanna entra em Moda



http://www.movimentodown.org.br/2014/01/com-determinacao-e-apoio-cada-vez-mais-jovens-com-sindrome-de-down-chegam-a-universidade/

Com determinação e apoio, cada vez mais jovens com síndrome de Down 

chegam à universidade
“A cada ano há mais pessoas com síndrome de 

Down chegando à universidade em todo mundo. 

O primeiro a conseguir completar o curso de 

magistério de que se tem notícia, em 2001 foi o 

espanhol Pablo Pineda. O Brasil é o pais da 

América Latina com o maior número de 

universitários com síndrome de Down. Aqui, a 

primeira jovem a se formar no magistério foi 

Débora Seabra, em 2005, e outras 25 pessoas 

cursam ou já concluíram a universidade. 

Em 2014, um dos aprovados no vestibular para 

o curso superior de Gastronomia na 

Universidade Paulista (UNIP), e Centro 

Universitário SENAC, em São Paulo, foi Pedro 

Carrera, de 19 anos. O Movimento Down 

conversou com ele por email.

Pedro, por que você quis fazer vestibular?

POR QUE EU QUERO SER CHEFE DE 

COZINHA E EU SOU BOM DE COZINHAR E 

EU FIZ TESTES COM MINHA FAMÍLIA. E MEU 

PLANO É TRABALHAR PARA TER DINHEIRO 

MINHA CASA, CARRO. EU VOU APRENDER A 

DIRIGIR."



SDSD

https://www.youtube.com/watch?v=m4nTIeguv28

(matéria do Canal Futura – janeiro de 2015)

Pedro terminou ensino médio em dezembro de 2013. Fez 4 vestibulares para

Gastronomia e entrou em 2 faculdades. Formou-se em Tecnologia em Gastronomia 

no Centro Universitário Senac em SP em junho de 2016, e trabalha no

restaurante Pirajá desde novembro de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=m4nTIeguv28


trabalho



DIRIGIR

Ángela Bachiller,

Vereadora em Valladolidi, 

Espanha - 2013



Ficar, namorar, casar….



Saúde

Educação

Inclusão social

Qualidade de vida

AUTONOMIA

quem é que não precisa?



NEM ANJOS, NEM ESPECIAIS

quem ainda tem dúvida?


