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Editorial

2013/2014 acabou, viva o
2014/2015
Caros amigos:
Este ano que passou foi um
ano intensíssimo de actividade da nossa Associação, a popular “Pin”. Tivemos uma actividade no centro de formação maior do que nunca, realizamos o nosso 3º Congresso
Internacional com um assinalável êxito – lembro o número
de participantes (500), o nº
de comunicação (350) , a edição das atas & etc … Estivemos implicados em múltiplas
acções de informação, formação, opinião e até de reclamação sobre as políticas de
“Educação Especial”. Lembro
que em 9 de Outubro de 2013
realizamos uma concentração
junto ao Ministério da Educação com a aliança com a Associação “Pais em Rede”. Lembro ainda a conferência parlamentar no dia 28 de Maio e a
comemoração da assinatura

dos 20 anos da Declaração
de Salamanca. Se juntarmos
a edição de duas revistas, a
participação em inúmeras
acções de sensibilização a
nível nacional e internacional, podemos dizer que lutamos um bom combate. Estamos obviamente fatigados
mas confiantes que valeu a
pena.
Discutimos no dia 9 passado
os documentos de reflexão
sobre o futuro da Educação
Especial. Esta discussão esclareceu-nos mas não nos
tranquilizou: ficamos confusos com as diferentes abordagens,
as
lógicas
“paralelas” que de certa forma podem legitimar medidas de carácter muito diverso.
Uma das questões mais importantes e relevantes deste debate foi a omnipresente dicotomia entre serviços
inclusivos e serviços especiais. Esta questão só por ligeireza pode ser considerada menor. Na verdade, ela
está no âmago das filosofias
que informam as políticas
públicas de Educação.
Mas voltaremos ao tema.

No próximo ano cá estaremos para repegar o trabalho
no lugar, lá à frente, onde o
momentaneamente o largamos. Na mitologia grega fala
-se de uma fonte que, quem
dela bebesse esquecia o passado. Nós regressaremos
com a memória descansada
e presente. É que nós preferimos as águas termas do
que as de Lethe…

David Rodrigues
Professor Universitário
Presidente da Pró – Inclusão /
Associação Nacional de Docentes de Educação Especial
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Notícias da ANDEE
Simpósio: Políticas Públicas de Educação Especial
Local: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
No dia 9 de julho de 2014 pelas 17 horas realizou-se, no
Auditório do Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa, o simpósio: “Políticas Públicas de Educação Especial” promovido pela Pró - Inclusão - Associação Nacional
de Docentes de Educação Especial e pelo Instituto de
Educação (UL).
Este evento tinha como objetivo comentar a Recomendação do CNE e o Relatório do Grupo de Trabalho sobre
Educação Especial criado pelo Despacho n.º 706-C/2014.
Para analisar o primeiro documento contámos com a
presença do Dr. José Morgado e o segundo documento
foi analisado pelo Dr. Joaquim Colôa e contámos com
uma assistência, com mais de 250 pessoas, que deu um importante contributo para a análise e discussão de
ambos os documentos.
Da intervenção dos dois oradores muito haveria a dizer, uma vez que ambos fizerem comunicações
excelentes, com uma análise bastante cuidada aos documentos mas também deram uma perspetiva para
onde deveríamos “caminhar” quando falamos de Educação Inclusiva.
A primeira chamada de atenção foi feita pelo Dr. José Morgado quando alertou para o facto de quando falamos de Educação Inclusiva continuamos a ver as discussões muito centradas na Educação Especial e
nas pessoas que trabalham diretamente com pessoas com deficiência. Esta discussão tem ser em torno de
uma Educação de qualidade e com mais equidade e envolver todos os agentes educativos.
De seguida o Dr. José Morgado alertou para o facto de se ter de rever a formação, seja ela inicial, contínua ou especializada. Mas antes de o fazermos tem de haver
uma reflexão sobre o perfil de professor de educação especial que
queremos para as nossas escolas, até porque “para servirmos e
criarmos serviços de qualidade temos de saber que professores
queremos”.
A última nota que vos trago da apresentação do Dr. José
Morgado (embora houvesse muito mais a dizer) é a questão da
elegibilidade dos alunos para a Educação Especial. Temos de ter
muito cuidado com esta questão porque através dela “podemos
promover exclusão em nome da inclusão”. Deve haver é seleção
de respostas e não de alunos, esta deve ser a preocupação.
O Dr. Joaquim Colôa começou a sua apresentação referindo que o documento produzido pelo Grupo
Interministerial se apresenta com um discurso contraditório. Verifica-se que numa primeira parte desse documento verificamos que é apresentado todo um discurso sobre a Inclusão mas depois quando se passa para
aquilo que é para ser aplicável o discurso parece contraditório.
São utilizados termos ultrapassados e o conceito de NEE que nos é apresentado é muito restrito parecendo alinhado com o de deficiência. Embora saibamos que a CIF não tem tido boas críticas, por todos os
intervenientes no processo educativo, sabemos que o problema vai continuar. Ou seja prevê-se que a burocracia vai aumentar atrasando a intervenção nomeadamente através dos aspetos burocráticos que preveem
o controlo.
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Notícias da ANDEE (cont.)
O Dr. Joaquim Colôa alerta para a necessidade de termos de “deixar
de falar de nós e deles…temos de falar de nós! Nós na diferença, na comunicação e na interação.”
No seguimento da sua comunicação refere que no documento é
apresentado um esquema onde de um lado temos as Adequações Curriculares direcionadas para a teoria e o CEI para a prática. O orador depois questiona-se dizendo “Será que há algum currículo que não seja prático?!”.
Verificamos ainda que neste documento é apontada a necessidade
de se reverem os modelos de CRI, mas não nos é dito como isso será feito.
O Dr. Joaquim Colôa a este ponto acrescenta que é importante que a Escola
possa gerir os recursos que realmente necessita, até porque a necessidade
das escolas por vezes é uma e os CRI não respondem a essa necessidade
(por exemplo: a escola precisa de um T.O. mas o CRI diz que não tem, então
dão-nos um Psicólogo).
De seguida abordou a intenção do Grupo de Trabalho implementar o “Response to Intervension” (RTI). No entanto aquilo que não é referido no relatório é para a implementação desse modelo é imprescindível que as escolas tenham determinadas condições que infelizmente não têm até porque o RTI
exige a monitorização aluno a aluno, algo que faria que houvesse um aumento de recursos nas nossas escolas. Uma outra questão que não é abordada neste documento é que as avaliações que já foram realizadas
ao RTI foram identificados alguns problemas.
O Dr. Joaquim Colôa termina a sua apresentação referindo que se os referenciais forem sempre os
mesmos não há modelos que nos valha.
Termino este resumo utilizando uma frase do Dr. David Rodrigues “Agora utiliza-se a música da Inclusão, a letra é outra coisa. A única coisa boa é que pelo menos ninguém é contra a Inclusão”:
É certo que muitas políticas e decisores políticos têm dificultado o nosso caminho…mas esse caminho continuará a ser feito, já não há volta a dar! Com a envolvência de Todos conseguiremos uma Educação
com mais qualidade e equidade!
Nelson Santos
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Notícias dos Outros...

Aula Magna
University of Lisbon

A Pró-Inclusão - Associação Nacional de Professores de Educação Especial / Portugal (PIN ANDEE) , e National Association For Special Educational Needs/UK (NASEN) UK estão a organizar o “8th Inclusive and Supportive Education Congress”- ISEC2015 Lisboa.
Profissionais, investigadores, decisores políticos e ONGs de todo o mundo estarão presentes
para participar em discussões acaloradas e informadas sobre o estado atual do conhecimento
para atender às necessidades de equidade e inclusão na educação contemporânea.

IMPORTANT DATES
Abstract Submission
Blind Peer Review of all Submissions
Notification of Abstract Acceptance Deadline
Full Papper Submission and Registration Deadline for Presenters
Early Bird Registration
General Registration
Late Registration
ISEC 2015 Lisbon Congress

Mais informações em:

August 1, 2014 - December 15, 2014
December 16, 2014 - January 29, 2015
January 30, 2015
May 31, 2015
February 1, 2015 - March 1, 2015
March 2, 2015 - May 31, 2015
After May 31, 2015 (as space allows)
July 26 - 29, 2015

http://isec2015lisbon.weebly.com/
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Notícias dos Outros...
VIII Seminário "Perturbação do Espectro do Autismo"

A APPDA-Setúbal vai realizar o VIII Seminário "Perturbação do Espectro do Autismo", no
dia 17 de Julho de 2014, na Escola Superior de Ciências Empresarias / Instituto Politécnico de Setúbal.
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SUGESTÃO DE LEITURA

A Intuição Leitora, A Intenção Narrativa
Rodolfo Castro. Editora: Gatafunho (2012)

“Ouvir um conto será um momento de relação profunda” (pág. 55).
Entre o narrador deste livro e o leitor existe a comunhão de uma relação. Ou

seja, a unidade formada no contexto da significação do momento de contacto. O facto de que no prazer da leitura reside um saber, que ultrapassa a intuição. Nela se insere a sensibilidade, a emoção, um jogo.
Livro composto por duas partes, a primeira enquanto leitor (a de um leitor prazeiroso não imbuído de
parâmetros) e a segunda enquanto narrador.
Da leitura, pode-se dizer que, é mais que ler livros. É uma atitude perante o mundo, de uma apropriação
de códigos e símbolos da linguagem escrita. É podermos perder-nos na leitura ou no sentido para o qual
ela remete, apenas porque se viaja nela ou nos sons das palavras que dela ecoam. O aroma dos livros,
independente dos conteúdos, viajando dentro de nós próprios. É o acesso ao que ela nos permite, captar
mensagens com significado para o próprio, inventando, descobrindo, recordando.
A cumplicidade da leitura para que se aceite, ou seja, acredite, como que impregnados pelo texto, se entre nele com corpo inteiro, onde habitam as emoções. Linguagem, memória, imaginação e pensamento,
acesso à compreensão de um corpo com reconhecimento de experiências significativas. Em síntese
“Desejar a leitura como um copo de água no meio do deserto... (pág. 67), transformando-a “numa hábil
tecedora das nossas emoções” (pág. 89).
Da narração oral, espaço comparado a “areias movediças”, o autor remete para o esforço de preparar o
texto, entrar nele, interrogar valores, interesses, enunciando desejos e conflitos humanos, situações co-

muns a qualquer individuo, independentemente da idade. Aceder pelos contos à vida, dentro e fora de
nós próprios. Interiorizando cada personagem, cada cena, cada contexto. Resgatando o essencial, encontrando o significado de ler, de narrar, e desta mútua relação deixar-se surpreender e emocionar, contagiando! Sobretudo de como o próprio autor refere, quase de intuição se trata. Tal, como a de viver!

Elvira Cristina Silva
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada
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