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Hoje vivemos num mundo digital e globalizante que ofere-
ce inúmeras formas de acesso à informação. A Escola já 
não é a única fonte do Saber. A Escola do século XXI precisa 
de ser reinventada! Ciente deste grande desafio cabe-nos, a 
nós professores, atores principais da mudança, promover a 
Educação Inclusiva norteada por princípios de qualidade 
e equidade. 
A aposta na formação inicial e contínua tem sido sistema-
ticamente referenciada como estratégia para esta mudança.

A estratégia global da formação que disponibilizamos 
no nosso Centro de formação passa pela promoção da re-
flexão das nossas práticas pedagógicas, daí privilegiarmos 
metodologias colaborativas entre professores, promoven-
do a partilha de experiências vividas e a fundamentação 
conceptual da intencionalidade educativa. 

Em rede e parceria de forma organizada e empenhada 
encontramo-nos neste momento, a desenvolver o plano de 
formação de 2016, um conjunto de ações a nível nacional, 
procurando encontrar e partilhar respostas inclusivas de 
qualidade. Na mira das boas práticas, registamos preo-
cupações, experiências, projetos e reflexões, apelando ao 
caminho mais inclusivo da Escola para a Sociedade. 

Conscientes das necessidades e solicitações na área 
da transição para a vida pós-escolar, a PIN-ANDEE em 
parceria com a Associação Pais em Rede submeteram ao 
concurso Educação Especial 2015, o projeto N@ escola 
e depois da escol@, que foi parcialmente subsidiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian e que, neste momento, 
está a decorrer com forte participação dos professores e 
dos pais. 

Porque estamos a finalizar o ano letivo é tempo de 
preparar o próximo plano de formação 2017. Pensamos 
que este pode e deve ser um plano estruturado, organi-
zado, centrado nas necessidades dos professores, nos ob-
jetivos organizacionais e estratégicos dos agrupamentos 
de escolas, e não apenas um menu “à la carte”. Congratu-
lamo-nos com o reconhecimento do nosso contributo que 
se refletiu no enorme número de propostas para parcerias 
de formação, por parte dos agrupamentos de escolas. A 
nossa responsabilidade é cada vez maior na melhoria da 
formação e na mudança das práticas pedagógicas rumo à 
Escola Inclusiva. 

Se quiser propor temas que não estejam contem-
plados no nosso Plano de Formação, colaborar connosco 
como formador, não hesite em fazer-nos chegar as suas 
sugestões e a sua disponibilidade.

Esteja atento ao nosso sítio http://cfpinandee.weebly.com/

Saudações Inclusivas!

— Isabel Lopes

Diretora do CF PIN-ANDEE
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Esta é a primeira revista do ano de 2016. Depois de 12 números desta re-
vista achamos que era tempo de lhe dar uma cara nova. Agradecemos 
ao Atelier 3H Comunicação, nas pessoas do José Pedro Gil e da Catarina 
Nunes, que graciosamente, foram incansáveis no cuidado e carinho com 
que acolheram este desafio. Esperamos que, à semelhança do aspeto, o 
conteúdo continue a ser do vosso agrado e gostaríamos de ouvir as vossas 
opiniões através do nosso e-mail ou outro meio que entendam.

Estamos a viver uma fase muito intensa ao nível das políticas edu-
cacionais. Por um lado, a polémica sobre o financiamento das turmas em 
início de ciclo nos colégios privados em zonas geográficas onde há oferta 
pública disponível. No que respeita à Educação Especial, é claro que tem 
sido a Escola Pública que responde esmagadoramente às necessidades 
destes alunos. Esta constatação é óbvia quando contactamos com uma 
lógica tanto casuística como estatística, que mostram a reduzidíssima 
intervenção dos colégios privados na educação de alunos com condições 
de deficiência. A resposta da Escola Pública é muitas vezes insuficiente e 
mais reduzida do que deveria ser. Lembro a este propósito a recente ava-
liação que um grupo de peritos das Nações Unidas fez da implementação 
do artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Esta avaliação dizia exatamente que existe uma grande distância entre 
os nossos normativos legais e os meios que são efetivamente postos à dis-
posição para os cumprir. Sabendo destas limitações da Escola Pública, 
não podemos deixar de apoiar a urgência de a dotar com mais e melhores 
meios para que possa responder às necessidades de todos os alunos. Res-
ponder significa: proporcionar uma educação que não seja ideologica-
mente situada e que seja uma resposta extensiva a todos. São estes cer-
tamente os elementos que nos permitem traçar esta diferença positiva da 
resposta da Escola Pública às NEE.

Outro aspeto importante é o movimento que se está a gerar para  
a reforma da legislação (nomeadamente o DL n.º 3/2008). A nossa Asso-
ciação está atenta a este processo e realizou no passado dia 12 de maio 
uma reunião de reflexão num hotel da zona de Lisboa para procurar afi-
nar e coordenar uma estratégia clara de intervenção e influência sobre 
estas mudanças que estão no horizonte. O Presidente da Pró-Inclusão  
interviu na Conferência Parlamentar do dia 8 de junho, na Assembleia da 
República, colocando algumas das conclusões que foram encontradas.

Não faltam, pois, razões para nos juntarmos à volta da nossa  
associação. Sabemos que a ação coordenada e conjugada da classe 
profissional é meio caminho andado para termos sucesso. Quanto mais  
isolados estivermos, mais fácil vai ser não cumprir a legislação e confinar 
a Educação Especial a um gueto na escola. É a nossa unidade e atuação 
conjunta que potenciará a força de cada um. Temos de fazer a nossa parte 
e sobretudo não esquecer de contribuir para a identidade profissional dos 
professores de Educação Especial.

Esperamos que esta revista esteja recheada de bons motivos para 
a leitura, reflexão e atuação. Este triângulo é fundamental para o nosso 
progresso profissional e, com ele, para o progresso de tantas crianças e 
tantas famílias que em nós confiam para desfrutarem em pleno da vida 
que compartilham connosco.
 
Boa leitura!

— David Rodrigues
Diretor da Revista “Educação Inclusiva”
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férias – Agosto (tendo em conta a habilidade/capacidade/
disponibilidade de cada um), colocaram “mãos à obra” e 
realizaram as obras de beneficiação necessárias, tornando 
a sede no espaço acolhedor que hoje temos; tendo para 
tal havido também alguma contribuição de algumas em-
presas/entidades e “mecenas” locais no que diz respeito  
à aquisição de materiais necessários para o efeito.

2. Que princípios norteiam a APCAS?

A APCAS, hoje como no início, orienta-se por princípios 
básicos, mas que ao mesmo tempo são raros e nem sempre 
fáceis de levar por diante, nomeadamente: O princípio de 
que a deficiência não é o fim, mas antes o início de uma 
vida que pode ser repleta de sentimentos e vivências posi-
tivas, é o principal. É vital que se abandone a visão negativa  
e fatalista associada à deficiência em geral e à Paralisia 
Cerebral em particular cuja tónica assenta, essencial-
mente, na patologia, na incapacidade e na dependência 
do outro, pois essa negatividade apenas desperta a com-
paixão, o paternalismo da comunidade e a exploração 
da imagem da deficiência, por parte de alguma comuni-
cação social, como um sector da população fraco e ao qual  
apenas devemos associar as lágrimas de pena e os trocos 
que temos no bolso. 

Ter um filho com deficiência tem as suas dificuldades, 
mas estas devem transformar as famílias, tornando-as 
mais resilientes e combativas pela plena inclusão dos 
seus filhos e essa inclusão passa pela igualdade de opor-
tunidades, na participação nas diferentes valências da  
comunidade e não pela simples oportunidade de viver. 
Oportunidades em casa, na mobilidade, no acesso à brin-
cadeira, escola, emprego, cultura, desporto, a uma vida  
autónoma e à auto-determinação. 

Basicamente, podemos dizer que nos norteamos pelo 
princípio da “paleta de cores”, ou seja, quando nascemos, 
somos todos um imenso livro de colorir, em branco. Cada 
um, a seu jeito vai pintando os seus cenários e na APCAS, 
não queremos que os livros destas crianças, jovens e adul-
tos sejam pintados apenas com as variantes da mistura 
entre o branco e o negro, há mais cor para além do cinza. 

3. Quais as áreas prioritárias de intervenção e seus desti-
natários? 

Na APCAS, em vez de assumirmos uma posição de radica-
lismo crítico, enumerando dificuldades e limitações, pro-
curamos, em cada projeto e atividade, dar um contributo 
forte para o incremento das competências de cada pessoa, 
família ou agente da comunidade. Trabalhamos no sentido 
de tentar ajudar as famílias e os seus filhos a obter “armas 
de resiliência” que lhes permitam assumir e, sempre que 
possível, resolver os problemas que vão surgindo. Não se 
pode alimentar expetativas irreais… 

Repare-se onde fomos dar o nosso contributo numa 
primeira instância: à Escola. Procurámos transformar 
o nosso desânimo em muitas situações que colocavam 
as nossas crianças e jovens numa desigualdade gritante 
perante os seus pares, em algo positivo, procurando ser 
parceiros dos professores, ajudando-os a superar algumas 
lacunas e enriquecendo os docentes com ferramentas de 
trabalho facilitadoras de uma educação mais inclusiva.

Daí que, uma das áreas prioritárias da nossa interven-
ção tenha sido sempre a Escola e a educação, através do 
desporto; assim como, a preocupação com questões rela-
cionadas com a cidadania e a participação ativa, as quais 
se encontram sempre evidenciadas em cada atividade  
e projeto, no sentido de dar voz e capacidade de escolha  
do próprio rumo a cada indivíduo. 

Os projetos são o espelho do sentir das pessoas que 
constituem esta associação e vão ao encontro das suas 
necessidades, sempre numa perspetiva inclusiva, pois ne-
nhum projeto se destina apenas às pessoas com deficiência, 
implicam e envolvem igualmente o resto da comunidade. 
Assim, somos os primeiros a colocar de parte o conceito 
de gueto, não nos isolamos do mundo pois fazemos parte 
dele, por direito. 

Com estes pressupostos, tendo como destinatários 
toda a comunidade, torna-se fácil orientar os projetos e 
as diferentes áreas de intervenção, pois todos convergem 
para o mesmo fim.

4. Como operacionalizam a vossa intervenção? Em que 
contextos e qual o envolvimento comunitário, educativo, 
familiar …

Pelo exposto, a nossa intervenção é pautada pela partici-
pação de todos. Até porque tendo “nascido” numa época fa-
dada pela crise financeira que assola o nosso país, tivemos 
de ser criativos a todos os níveis e, em especial, a nível finan-
ceiro, estabelecendo parcerias e protocolos com diversas  
entidades / instituições / organismos / empresas públicas 
e privadas, candidatando-nos a diversos projetos, de 
modo a angariar o máximo apoio possível, rentabilizando  
ao máximo os parcos recursos (humanos, materiais e fi-
nanceiros) que tínhamos; envolvendo todos nesta “luta” 
constante.

Procuramos descentralizar a intervenção. Não faz 
sentido, nos dias de hoje, tentar promover a autonomia dos 
indivíduos e das famílias e trabalhar de uma forma exces-
sivamente institucional, “fechada” sobre si mesma.

 Procuramos que a esmagadora maioria do nosso tra-
balho seja efetuada nos contextos em que as pessoas se 
inserem ou procuram inserir-se. Assim sendo, toda a ativi-
dade, os nossos recursos sejam humanos ou materiais, são 
implementados na comunidade.

Quando trabalhamos com as escolas, temos de o fazer 
lá, “de braço dado” com os professores, quando o fazemos 

Licenciado em Biologia pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra. Professor de Ciências Naturais 
(Grupo 520). Presidente Conselho Geral 
Agrupamento Escolas Terras de Larus. 
Presidente da Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada-Seixal. Vogal da 
Direção da PCAND – Paralisia Cerebral, 
Associação Nacional de Desporto. Repre-
sentante do Desporto adaptado no Con-
selho Desportivo Municipal do Seixal.

1. Antes de falarmos da esfera de ação da APCAS, gosta-
ríamos, primeiramente, de contextualizar a sua criação: 
saber como tudo começou e o que os motivou.

A história da APCAS começa há cerca de onze anos, com 
um “punhado de pais” que não se conheciam e que ti- 
nham apenas dois aspetos em comum: um filho com Para-
lisia Cerebral e a Dr.ª Cristina Duarte, do Hospital Garcia 
de Orta, como Fisiatra dos filhos. Como os problemas e as  
dificuldades eram transversais a todas as famílias, estes 
pais foram desafiados a constituir uma associação que 
procurasse ajudar a população da margem Sul. Assim 
nasceu o Núcleo Almada Seixal da Associação de Parali-
sia Cerebral de Lisboa (APCL). Os primeiros anos foram 
para beber da experiência APCL e crescer, procurando es-
tabelecer parcerias que pudessem sustentar o trabalho a 
realizar.

 Em 2011, após aqueles anos de maturação, era 
necessário dar o salto qualitativo e arriscar, constituindo-
-se a atual Associação de Paralisia Cerebral de Almada/ 
Seixal (APCAS), autónoma da “casa mãe”. Tal como no 
primeiro dia, as motivações centravam-se na conceção de 
respostas conducentes à promoção da participação ativa 
na vida da comunidade por parte das pessoas com Parali-
sia Cerebral e outras doenças neurológicas e a reintegração 
social destas famílias, que subitamente se viram como “fi-
lhos de um Deus menor”, achando-se que não teriam direito  
ao supremo dos sonhos: o direito a ser feliz. 

Onze anos depois, os mesmos pais permanecem e 
mais se foram juntando…. Atualmente temos cerca de 
950 sócios ativos, onde é notório o envolvimento ativo da 
sua maioria nos mais diversos eventos, projetos e ativi-
dades desenvolvidas pela APCAS; servindo como mero 
exemplo a forma como conseguimos “erguer” a nova sede 
da associação: após cedência de um espaço, por parte da 
Camara Municipal do Seixal, as famílias, em regime de 
voluntariado e abdicando (boa parte deles) do seu mês de 

Entrevista

José Patrício
Presidente da Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada-Seixal
— Entrevista conduzida por Sofia Duarte Andrade
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tos clubes locais começam a oferecer também desporto  
adaptado à população que servem.

Por último, o Projeto Desporto com Sentido, cofinan-
ciado pelo Programa Cidadania Ativa e com parceria da 
Direção-Geral da Educação, Câmara Municipal do Seixal e 
Faculdade de Motricidade Humana, talvez o nosso projeto 
mais ambicioso, mas que está a ter o impacto com o qual 
sonhámos. Deste projeto destacaram-se alguns produtos 
e resultados:

∙ Edição de 21 livros de Desporto Adaptado, 1 livro com 
aspetos transversais a todas as modalidades desportivas 
e 20 livros de modalidade. Esta coleção de livros é uma 
ferramenta excecional para os professores e treinadores 
pois procura apresentar de forma objetiva sugestões 
metodológicas de como adaptar cada uma das modali-
dades aos diferentes tipos de deficiência, sempre numa 
perspetiva de participação universal. Boccia, Goalball, 
Equestre, Andebol, Futebol, Orientação, Dança, Lutas 
amadoras, Canoagem, Vela, Natação, Rugby, Voleibol, Na-
tação, Slalom em cadeira de rodas, Ténis de mesa, Ténis, 
Ciclismo, Surf, Jogos tradicionais, foram as modalidades 
escolhidas;

∙ Cada livro é acompanhado por DVD com alguns aponta-
mentos de vídeo que complementam as estratégias veicu-
ladas no livro;

∙ Centro de Competências para o Desporto Adaptado, 
com realização de 17 formações em várias modalidades 
adaptadas e destinadas a públicos diferenciados, nome-
adamente professores, técnicos de desporto e estudantes 
de ensino secundário e superior. 5 destas formações de 
docentes foram creditadas;

∙ Distribuição de 100 kits de material desportivo adaptado 
por pontos chave do país;

∙ Dinamização de uma plataforma e-learning (www.de-
sportocomsentido.org), que procura estabelecer uma rede 
de partilha de recursos, ferramentas, saberes e experiên-
cias, entre quem trabalha ou deseja saber mais sobre des-
porto adaptado.

7. O que representa para a APCAS e, para si como presiden-
te da Associação, a atribuição de apoios/subsídios a pro-
jetos da vossa iniciativa, por parte de algumas entidades 
públicas e/ou privadas, como por exemplo a Fundação 
Calouste Gulbenkian?

Esse é o maior problema das instituições que trabalham 
nestes domínios, a sustentabilidade. A nossa estratégia 
tem sido tentar diversificar ao máximo as fontes de finan-
ciamento, mas convenhamos que é muito difícil.

A redução do apoio do Estado ao trabalho das  
associações dificulta muito a sua intervenção ao longo do 
tempo, dificulta imenso a fixação dos recursos humanos, 
tornando tudo muito mais volátil. 

Na APCAS, temos apenas um contrato celebrado com 
a Segurança Social, com uma resposta que consideramos 
muito inovadora e irreverente, o Centro de Atendimento, 
Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com 
Deficiência, onde acompanhamos 25 agregados familiares. 
Esta é a resposta que tem assegurada a sua continuidade 
ao longo de uma linha temporal maior; a dos restantes 
recursos humanos que colaboram connosco depende de 
apoio anual no âmbito da aprovação de projetos financia-
dos; o que levanta fortes problemas de ansiedade, dada a 
incerteza na continuidade. Para contornar este problema 
optámos por investir muito na qualidade e no impacto dos 
resultados, justificando assim a continuidade do apoio.

Também os diferentes programas de financiamento 
promovidos por entidades privadas, como foi o programa 
Cidadania Ativa, são oportunidades para as associações, 
pois permitem a implementação de respostas diferentes e 
fortemente inovadoras e marcantes para as comunidades.

A realidade atual obriga as associações a reinven-
tarem-se, a apostar na procura diversificada de fontes 
de financiamento, até porque não está ainda no código 
genético dos portugueses a contribuição natural da so-
ciedade civil. É muito mais fácil, junto dos nossos conci-
dadãos, conseguir dinheiro para adquirir uma cadeira 
de rodas para uma pessoa que expôs publicamente a sua 
dificuldade, do que convergir vontades no financiamento 
em torno de um projeto que contribua para o benefício de 
centenas de pessoas. Este é um caminho ainda a trilhar, 
envolver as pessoas no financiamento das instituições.

com as famílias, terá de ser na sua casa, no seu bairro, na 
sua cidade, envolvendo e chamando a nós todos aqueles 
que podem ser mais valia para o trabalho de inclusão e 
participação.

Hoje acompanhamos de perto, nos mais diferentes 
projetos, cerca de 90 famílias que têm no seu agregado 
alguém com deficiência. Trabalhamos com os filhos mas 
também com os pais; tanto trabalhamos os produtos  
de apoio e a necessidade vital de ter mobilidade, como 
trabalhamos aspetos relacionados com o bem estar e des-
canso dos seus cuidadores, trabalhamos na escola e na  
coletividade.

Reflexo deste trabalho é o facto de, num ano, traba-
lharmos diretamente com mais de 15000 pessoas, entre 
estudantes com e sem Necessidades Educativas Especiais 
(NEE), professores, pais, treinadores, técnicos de saúde, 
políticos e uma miríade de pessoas que, no seu conjunto, 
fazem a realidade da vida de cada um de nós. 

Se nos fechássemos dentro de casa, poderia dizer que 
trabalhávamos com 90 famílias, mas no final, pouco ou 
nada teria contribuído para as mudanças que gostaria de 
ver nas suas vidas. 

5. Porquê a ênfase na área do desporto? E em especial  
no Boccia?

Escolhemos a área do desporto para trabalhar muito ati-
vamente por dois motivos: sempre foi uma das áreas em 
que todos os jovens com paralisia cerebral sentiram mais 
dificuldade em participar, principalmente na escola,  
e porque o Desporto é um veículo extraordinário de co-
munhão entre as pessoas, logo, extremamente facilitador 
para imprimir determinadas práticas e conceitos.

A escolha do Boccia também não foi inocente, uma 
vez que se trata de uma modalidade que, apesar de pen-
sada para a população com paralisia cerebral, é extre-
mamente inclusiva, pois pode ser praticada por todos, 
independentemente da sua condição física, intelectual 
ou etária. Com efeito, fomos demonstrando que o Boccia 
poderá ser um agente de inclusão e uma arma pedagógica 
incrível. Um professor pode e consegue envolver todos, sem 
exceção, numa aula de educação física, ao trabalhar esta 
modalidade. Pode dizer-se que é uma “ferramenta brutal” 
para que a verdadeira inclusão se instale nas escolas, pois 
temos jovens a praticar uma modalidade desportiva de 
forma regular, no seu contexto (Escola) com os seus pares, 
em igualdade de circunstâncias. Paralelamente, podemos 
também juntar gerações, numa aproximação entre os ju-
niores e os seus avós, tão desejável como profícua. Poucos  
desportos são tão universais quanto este. 

Como pretendíamos ser reconhecidos pelos pro-
fessores como parceiros privilegiados, este foi o veículo  
escolhido e com sucesso reconhecido por todos.

6. Nesta área quais os projetos que dinamizam? A quem se 
destinam?

São muitos e todos eles se complementam e convergem 
para um programa mais vasto de desenvolvimento despor-
tivo na nossa região.

O Projeto Todos por um, cofinanciado pelo Insti-
tuto Nacional para a Reabilitação, abrange um programa 
que envolve as escolas de 2º, 3º ciclos e ensino secundário  
e procura dar a conhecer a modalidade de Boccia às esco-
las, promovendo o envolvimento de todos os alunos. Neste 
projeto, para além de termos proporcionado formação a 
dezenas de docentes, oferecemos os materiais necessári-
os à prática da modalidade, proporcionamos apoio aos  
docentes na sua prática regular nos Grupos equipa e or-
ganizamos em parceria com a Equipa de Desporto Escolar 
da Península de Setúbal todos os momentos convívio e de 
competição entre as escolas. Foi um crescimento exponen-
cial em poucos anos, tanto no número de escolas (atual-
mente já ultrapassa as 30 dezenas) como em praticantes.

Para além deste trabalho das escolas, foi criado um 
Grupo de dança inclusiva — Wheel Dance, constituído por 
28 praticantes com e sem deficiência, juntando pais e filhos 
no mesmo grupo.

O Projeto Escola da Vida Ativa, cofinanciado pelo 
Instituto Português da Juventude que abrange outros 
setores da população, pré-escolar e 1º ciclo, bem como a 
população sénior. É o verdadeiro encontro de gerações, 
até porque a inclusão começa a trabalhar-se desde muito 
cedo. Neste projeto, não nos centramos apenas no Boccia, 
mas também noutras práticas desportivas ou recreativas, 
com um salto aos jogos tradicionais, onde os menos jovens 
têm uma palavra a dizer.

A Escola de Boccia representa o recetáculo de muito 
do trabalho dos outros projetos, pois com o trabalho nas 
escolas, muitos jovens com paralisia cerebral, que enten-
diam que não poderiam nunca praticar desporto numa 
perspetiva de regularidade, encontram aqui essa respos-
ta. Neste momento temos 38 jovens a praticar Boccia em 
treinos semanais, como qualquer outro jovem da mesma 
idade. Alguns vêm nesta resposta o sonho de atingir pata-
mares competitivos mais elevados e há que respeitar as 
ambições e desejos de cada um. Com efeito, a Escola de 
Boccia congrega atletas que apenas querem desenvolver 
as suas competências de socialização, ou desejam que seja 
um espaço de recreação, enquanto outros pretendem re-
presentar o seu país em Jogos Paralímpicos. Trabalhamos 
com todos e a todos respeitamos.

Foi criado o Centro de Recursos para o Desporto 
Adaptado, onde cada agente da comunidade pode recor-
rer, seja escola, coletividade, associação, autarquia. Aqui 
proporcionamos apoio em recursos materiais e técnicos a 
quem o desejar. Felizmente, não temos tido mãos a medir 
e é com enorme satisfação que constatamos que mui-
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resultado dos nossos projetos, não é valorizada a deficiên-
cia, mas sim a pessoa, o indivíduo é que se afirma. Todas 
estas pessoas não podem ser reconhecidas pela sua defi-
ciência, mas sim pelos seus nomes, pelos seus rostos, pelo 
que fazem e vencem no seu quotidiano. 

Cada mãe ou pai tem sonhos para os seus filhos, sobre 
o futuro dos seus filhos e estes não podem ser exceção, têm 
um futuro, com mais ou menos autonomia, por um cami-
nho ou por outro, há um direito que não deve ser retirado:  
o direito à felicidade pessoal!

Cada vez que nos centramos nas potencialidades  
individuais, crescemos enquanto civilização.

11. Deseja acrescentar algo? Dar alguma sugestão…

A todos os professores deixo desejos e um desafio. Desejo 
que os paradigmas se vão alterando, desejo ver Programas 
Educativos dos alunos com NEE centrados nas capaci-
dades dos alunos e em tudo o que pode ser desenvolvido 
por estes, desviando o foco das incapacidades. 

Deixo um desafio: que contem com a APCAS como 
parceiros na busca das soluções que minimizem as di-
ficuldades que encontram na escola, estaremos sempre do 
vosso lado para tentar suprir as vossas próprias necessi-
dades.

OBRIGADA!

APCAS — Associação de Paralisia Cerebral  
de Almada Seixal é de todos e para todos.

Temos como missão proporcionar as condições que 
permitam uma efetiva igualdade de oportunidades às 
pessoas com Paralisia Cerebral e outras incapacidades, 
bem como às suas famílias.

Somos de todos, pois só nos podemos afirmar, enquan-
to Associação, com um forte núcleo humano que nos 
ajude, somos para todos porque não pensamos em 
atividades e projetos exclusivos do domínio da deficiên-
cia, a cidadania é um direito universal.

Interiorizamos uma filosofia de vida que se aporta num 
princípio elementar, se queremos integrar não podemos 
excluir. Se almejamos que todas as pessoas se sintam 
plenos no tecido social, não podemos excluir todos  
quantos quiserem e desejarem participar nas nossas 
iniciativas.

“Um dia o mundo será assim, não 
olharemos para as diferenças dos outros, 

mas sim para as potencialidades que 
temos quando estamos juntos”

SEDE:

Largo dos Restauradores nº 23
2840-482 Seixal, Setúbal, Portugal
geral@paralisiacerebral.pt
Tel: 916 988 486

No entanto, o Estado enquanto garante de paridade 
entre os seus cidadãos não pode alhear-se desta respon-
sabilidade, no sentido de garantir que as instituições con-
seguem ter condições de implementar as suas respostas  
e estas deverão cumprir com a sua obrigação, trabalhar 
para os outros e não apenas para garantir a sua sobre-
vivência. 

Seria bom que a tutela, para além das auditorias  
financeiras (necessárias, claro) que efetua com alguma 
regularidade, as complementasse com auditorias técni-
cas, com o intuito de acompanhar/monitorizar in loco  
o projeto, as suas várias fases, em especial o seu impacto 
na vida das pessoas, aferir o que é que trouxe de diferente 
e/ou melhor para a vida dos seus destinatários…

8. Há algum tempo atrás, aquando da apresentação de um 
dos projetos dinamizados pela APCAS pronunciou duas 
afirmações que gostaríamos que clarificasse, nomeada-
mente: 
a)“ (…) o Boccia tornou-se sinónimo de inclusão, dentro  

e fora da escola” 
b) “(…) Temos uma forma muito peculiar de ver a deficiên-

cia, com um espírito extremamente positivo.”

a) pelo motivo que apresentei atrás, o Boccia não é só um 
desporto, é um veículo que conduz à inclusão. Com o Boc-
cia, temos assistido a um fenómeno ímpar dentro das esco-
las, com um protagonismo inusitado atribuído aos alunos 
que até aqui ficavam sempre um pouco de parte. Os alunos 
com NEE, e destes os que apresentam deficiências mais 
acentuadas, viram no Boccia um palco para poderem afir-
mar-se pelas suas capacidades e potencialidades. O Boccia 
cria cenários em que as incapacidades que, infelizmente  
e incorretamente, estão no cerne de toda a sua atividade 
na escola, ficam num plano secundário. Esta realidade leva 
a que a prática desportiva dentro da escola seja transposta 
para o exterior, com os alunos e suas famílias a quererem 
dar continuidade à prática. Abre-se uma janela de afir-
mação pessoal e de reforço de auto-estima e, com esta con-
fiança, novas etapas de participação se iniciam;

b) acho que a forma como encaramos a deficiência, 
numa tónica de afirmação pela positiva, é a grande ima-
gem de marca da APCAS. Somos alegres por natureza e 
gostamos de transpor esse espírito para quem nos rodeia, 
quebrar o ciclo caridoso em que a deficiência é sistema-
ticamente envolvida. Quando uma pessoa com deficiên-
cia se afirma pelo que é capaz de fazer e pela sua imensa  
capacidade de contribuir para a sua comunidade, é mais 
respeitada e vista como cidadão de pleno direito. Com essa 
respeitabilidade garantida, aumenta sobremaneira o seu 
potencial de exigência perante os outros. 

Há que combater a perceção da deficiência dos pró- 
prios e dos que lhes estão mais próximos para que se consiga  
influenciar os outros, e isso só se consegue pela positiva.

9. Escola, Comunidade, Desporto e Inclusão. No seu en-
tender, existe alguma correlação entre estas quatro pala-
vras? Porquê?

Estas quatro palavras são “ingredientes do mesmo pra-
to”. Não faz sentido cozinhar os mais diversos alimentos 
sem lhes adicionar os temperos que os enriquecem. A Es-
cola é o espelho de uma Comunidade, dela “bebe” e a ela 
“alimenta”, uma não pode ser dissociada da outra, pois os 
alunos não sãosó alunos, são filhos, irmãos, atletas, consu-
midores, fregueses, munícipes, cidadãos, e o maior erro de 
muitas escolas é o isolamento a que se votam como se se 
pudessem dissociar do meio envolvente. O desporto é um 
elemento omnipresente tanto na Escola como na Comuni-
dade e muitas das vezes o que se constata é que a Escola e 
a Comunidade encontram no Desporto um elo que as pode 
ligar, um elemento facilitador na comunicação e inter-
ajuda. A Escola e Comunidade são heterogéneas e diversas, 
assim como é a própria espécie humana. Não somos fruta 
normalizada, com a mesma cor, tamanho, textura e sabor 
e essa é a maior riqueza da escola e das comunidades: res-
peitar e satisfazer as necessidades de toda a diversidade, 
proporcionando as oportunidades para que cada um se 
transcenda e potencie as suas capacidades. A isso se chama 
inclusão. A inclusão é o “sal” de todo este enquadramento.

10. No vosso site surge o seguinte desejo: 
“(…) um dia o mundo será assim, não olharemos para dife-
renças dos outros mas sim para as potencialidades que te-
mos quando estamos juntos.”
Acredita que seja esta a realidade de um futuro próximo?

Não é utopia, na APCAS somos assim. Não é uma missão 
impossível!

Num universo pequeno como o nosso, entre as famí-
lias, os profissionais que trabalham na APCAS, os volun-
tários e até por todos aqueles que se aproximaram em  
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e sempre com resultados muito encorajadores e com um 
grande entusiasmo e proveito das crianças (um dos traba-
lhos mais interessante é o de Maria Kodama, viúva de Jorge 
Luís Borges).

Tenho dinamizado vários “workshops” com crian-
ças e jovens sobre poesia haiku. Vários pequenos livros 
foram produzidos a partir deste trabalho. Realçaria dois 
deles cuja capa se encontra aqui reproduzida: o livro “Do 
outro lado do Mundo / From the Other Side of the World” 
com poesias feitas por crianças da cooperativa “A Torre” 
em Lisboa juntamente com crianças neozelandesas, e o 
livro “Chega a Primavera” com poesias de alunos da Es-
cola Básica João Gonçalves Zarco, em Oeiras. Tanto um 
como outro foram fruto de um trabalho de sensibilização 
aos alunos sobre a poesia haiku, um período de pesquisa  
e observação individual e finalmente a apresentação e  
adequação do material produzido. 

Ficam aqui 4 destes poemas:

teatro no jardim
os cisnes são as fadas,
as lianas as cortinas 

– Melissa, 5 anos

na praça cercada
os pombos voam

para a sua liberdade 
– Cláudia Chitunda, 11 anos

recreio – 
a árvore está

carregada de amigos. 
– Rodrigo Chaves, 5 anos

um pássaro voa
em busca

do meu coração. 
– Sebastião Pinto, 11 anos

Falei que este trabalho pode constituir-se como uma 
prática inclusiva. E pode. darei três razões: antes de mais 
TODOS os alunos podem escrever um texto, delinear um 
tema, uma ideia, uma observação que se pode tornar num 
poema. Em segundo lugar a sensibilidade e a criatividade 
acorda muitas vezes para competências que a escola va-
loriza menos. Dou um exemplo: num dos workshops que  
organizei participaram dois jovens recentemente emigra-
dos de um PALOP. Fui discretamente prevenido que eles 
dominavam mal a escrita do português e, por isso podi-

am ter problemas. No final um destes jovens produziu o 
seguinte — e belíssimo — haiku: manhã fria / só as árvores 
nuas / passeiam pela rua. Finalmente uma experiência 
deste tipo convida toda a gente a participar: professores, 
gestores e alunos independentemente da sua idade e nível 
de escolaridade.

Por isso digo que o haiku é uma extraordinária forma 
de acordar e exprimir a sensibilidade das crianças e jovens, 
é uma oportunidade para que todos olhem para uma re-
alidade com o seu olhar único e que entendam o olhar do  
outro, é uma possibilidade de lançar pontes de entendi-
mento e de ação conjunta com toda a comunidade escolar.

Deixo aqui sugestões de sites que poderão ajudar a ter 
mais informação sobre o haiku:

http://www.kakinet.com/caqui/brasil2.htm

http://www.poetry4kids.com/blog/lessons/how-to-write-a-
haiku/

http://www.jal-foundation.or.jp/002sekai/howto/panf _
portugal.pdf 

E encerro com um desafio: e se pensássemos em editar um 
livro de poesia haiku com alunos com e sem NEE sem que 
assim fossem identificados? Eu estou disponível para este 
desafio!

Maria Alberta Menéres, conhecida escritora de literatura 
para crianças, escreveu um livro intitulado “O poeta faz- 
-se aos 10 anos”. Eu diria até que se faz mais cedo porque a 
poesia é antes de tudo mais uma expressão original e única 
de olhar e interpretar o mundo. Ora as crianças desde mui-
to jovens são capazes de nos transmitir este olhar fresco 
e novo sobre a vida. Sempre nos espantamos com a cria-
tividade e originalidade que mostram a olhar para factos 
e objetos que a nós nos parecem comuns e banais. Conto 
uma destas milhares de estórias: tenho em minha casa 
uma réplica de uma espada medieval. Esta espada tem no 
punho um círculo com um brasão. Há 
pouco tempo uma criança de 4 anos 
a quem mostrei a espada, não parava 
de carregar repetidamente neste cír-
culo. Perguntei: “Porque estás sempre 
a carregar aí?” e o jovem respondeu 
“Olha: se eu carregar aqui, não acon-
tece nada?”. Só mesmo ele para fazer 
esta analogia fulgurante entre uma 
peça de museu com uma espada da 
“Guerra das Estrelas”.

A questão é, pois, o que se deve 
fazer, que ambientes e que desafios 
se devem criar para que esta cria-
tividade, esta poesia que habita nas 
crianças possa transformar-se de im-
pressão em expressão? Qualquer professor, sobretudo os 
que lecionam conteúdos da área da Língua e da Literatura, 
terão numerosas e bem-sucedidas estratégias para encora-
jar as crianças e os jovens a escrever poesia. Agora gostava 
de vos apresentar a que eu utilizo.

Antes de mais gostava de clarificar um pouco me-
lhor o que é a poesia haiku. De uma forma muito simples 
diria que a poesia “haiku” é originária do Japão e tornou-
-se uma forma poética mundial. A sua popularidade pla-

netária deve-se certamente a algumas suas características 
que alimentaram a sua rápida difusão. Falarei de 3 delas: 
a primeira é que a poesia “haiku” é muito curta. Nor-
malmente o poema tem três versos que, em japonês, não  
devem ter mais, no total, que 17 sílabas (o primeiro verso 
com 5, o segundo com 7 e o terceiro com 5). Nas restantes 
línguas o haiku não tem esta medida exata, mas sempre se 
procura que um haiku não seja muito mais longo ou curto 
do que as originais 17 sílabas. A segunda característica é a 
ligação à Natureza. A poesia haiku inspira-se fortemente 
na observação da natureza, nos seus ciclos, no passar  

das estações, etc. A contemplação e 
a observação da Natureza inspiram 
o poeta para falar dos seus senti-
mentos e para se sintonizar com o 
tempo da Natureza. Por fim o haiku 
é por natureza uma poesia extrema-
mente simples na sua forma. Não é 
uma poesia que procure grandes tira-
das filosóficas ou mostrar-se “inteli-
gente”; pelo contrário, o haiku cultiva 
a simplicidade, a singeleza das pala-
vras e ao despojamento das ideias.

Parece lógico, a partir destas 
características, como o haiku pode 
ser atrativo para as crianças: sendo 
breve (só três pequenas linhas…)  

encoraja a criança a escrever e a “perder o medo” de escre-
ver poesia. Por outro lado, sendo uma poesia da Natureza 
convida as crianças a olhar para a Natureza à sua volta e a 
tomar atenção às maravilhas, detalhes e segredos da Na-
tureza. Por fim, o facto da linguagem ser ostensivamente 
simples, é mais um convite à escrita sem o medo da “ter 
de rimar” ou de usar palavras “caras”. Usar a poesia “hai-
ku” como forma de iniciação poética para crianças não 
é original: vários poetas e pedagogos têm usado esta forma 
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tem ainda dois alunos hiperativos e vários alunos oriundos 
de famílias desestruturadas, com baixa motivação e au-
toestima. No geral, os alunos apresentavam baixos níveis 
de concentração e pouca persistência nas tarefas.
 
1. A EXPRESSÃO MUSICAL E O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA 
A expressão musical, de acordo com Gagnard (1974), 
Copland (1974), Gordon (2000) e Bianco (2007), estimula 
a autoestima, bem como a motivação do aluno, por isso, 
é potenciadora do trabalho colaborativo já que se baseia 
na improvisação, na criatividade e na expressividade, per-
mitindo potenciar capacidades sensoriais e percetivas, de 
relaxamento e concentração, valorizando o silêncio. De 
igual forma, permite desenvolver capacidades motoras  
e expressivas do corpo. Ao desenvolver a capacidade de 
entoação, aprofunda também a audição e a capacidade 
de discriminação fonética. Cremos, por isso, que a música 
deve ser assimilada em simultâneo e de forma idêntica  
à língua materna. 

De acordo com Bianco (2007) a perspetiva de Dal-
croze relaciona os movimentos corporais com a música 
interligando, assim, a motricidade global, a perceção e a 
consciência corporal. É um método interativo que permite 
trabalhar a capacidade de “adaptación, de imitación, de 
reacción, de integración y de socialización” Bianco (2007, 
p. 24). Este método contribui para o desenvolvimento da 
criança em vários domínios: motricidade global e fina; 
consciência do seu próprio corpo e do espaço; desenvolvi-
mento da comunicação não-verbal e expressão pessoal; 
improvisação oral e através do corpo, desenvolvimento 
da imaginação; criatividade e, simultaneamente, capaci-
dades de concentração, atenção e memória. 

De acordo com Gagnard (1974), as crianças que apre-
sentam perturbações de linguagem (escrita ou oral), ou 
têm dificuldade em realizar a integração psicomotora, 
apresentando, nomeadamente, perturbações do esquema 
corporal, podendo ver a sua aprendizagem significati-
vamente limitada pela falta de compreensão do espaço, 
inversões de letras e sílabas e perda de ritmo. Estas cri-
anças podem beneficiar com as atividades associadas à 
expressão musical, uma vez que promovem uma estreita 
relação entre o controlo emocional e corporal, tendo “as 
aquisições no plano rítmico uma repercussão sobre os blo-
queios psicológicos e, por conseguinte, sobre as inibições 
verbais ou motoras” (Gagnard, 1974, p. 68). A discrimi-
nação fonética e a consciência das diferentes consoantes 
com articulação mais complexa podem ser desenvolvidas 
com o recurso à flauta de êmbolo, em que a diferença entre 
os sons agudos e graves produzidos pela flauta é traduzida 
pelas crianças por meio de movimentos corporais, facili-
tando a sua compreensão e interiorização. A linguagem 
também pode ser desenvolvida através da invenção de pa-
lavras (pseudopalavras) imitando o badalar de um sino, 

acompanhando o ritmo de uma música. A criança não só 
desenvolve a expressão verbal como a socialização e a cria-
tividade.

A criança é o motor do seu próprio conhecimento, 
constrói a sua aprendizagem e, como tal, tem de vivenci-
ar a situação para estabelecer uma relação entre o que já 
possui e o que ainda está a interiorizar. Essa construção 
é feita de forma continuada ao longo do tempo, sendo vi-
sível através das ações anteriores da criança, bem como 
das modificações que se vão operando nas mesmas, e que 
passam a ser realizadas de forma consistente. Do exposto, 
verifica-se que a aprendizagem e o desenvolvimento psico-
motor, cognitivo, axiológico, social e linguístico estão in-
terligados, influenciando-se mutuamente e que através da 
expressão musical é possível conciliar os vários tipos de de-
senvolvimento, nomeadamente através do método Kodaly. 
Este método baseia-se na educação do ouvido, melhorando 
significativamente a discriminação fonética e da voz, de-
senvolvendo a capacidade articulatória e de produção de 
sons. De acordo com Subirats (2007), o método de Kodaly 
parte das canções tradicionais, que fazem parte das vivên-
cias das crianças, e as crianças “percuten, marchan y can-
tam las canciones vivenciando-las” (Subirats, 2007, p. 67).

2. A APRENDIZAGEM COOPERATIVA E A EXPRESSÃO 
MUSICAL
Leitão (2006) entende que a aprendizagem cooperativa é 
uma estratégia de ensino em que o aluno está no centro 
da aprendizagem, baseia-se no trabalho colaborativo entre 
os elementos do grupo, tendo em conta a sua diversidade 
e heterogeneidade, promovendo atividades diversificadas 
que ajudam os alunos a ter uma participação ativa na cons- 
trução do seu conhecimento. É uma estratégia que pro-
move o respeito pelo outro, pela diferença, em que a cri-
ança aprende a dar a sua própria opinião e a justificá-la, ou 
seja, aprende a tornar-se uma pessoa crítica e responsável. 

Vários autores (Johnson & Johnson, 1974, 1975, 1989; 
Kagan, 1998; Putnam, 1998; Slavin, 1998) contribuíram signi- 
ficativamente para o desenvolvimento da aprendizagem 
cooperativa e para o reconhecimento da sua importância 
no desenvolvimento da criança. 

Leitão (2006) entende que a aprendizagem cooperati-
va resulta do pensamento de Dewey, quando este autor de-
fende uma aprendizagem assente nos ideais democráticos 
de respeito, partilha e solidariedade entre os elementos da 
comunidade aprendente. Ainda de acordo com o mesmo 
autor, das investigações realizadas por Kurt Lewin é sali-
entada a importância da participação ativa dos indivíduos 
no grupo, das bases teóricas da aprendizagem cooperativa 
relacionadas com as abordagens construtivistas e socio-
construtivistas, reconhecendo o papel ativo do aluno na 
construção do seu próprio conhecimento. Nesta perspe-
tiva, o professor age como facilitador, apoia e orienta o alu-
no. Dentro destes, destacam-se os estudos realizados por 

RESUMO
Este artigo assentou os seus pressupostos teóricos na in-
tegração curricular, na aprendizagem cooperativa e na 
Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. Assim, 
o aluno é sempre encarado como um ser em desenvolvi-
mento, razão pela qual urge ter uma visão holística e in-
tegrada desse desenvolvimento. Tal como o próprio nome 
do artigo indica A expressão musical como estratégia de in-
tegração curricular e inclusão de alunos com dificuldades 
de aprendizagem, o objetivo principal é investigar as pos-
sibilidades de desenvolvimento global do aluno, com a in-
terligação dos vários saberes que lhe permitam construir 
o seu conhecimento de uma forma integrada, tendo como 
ponto de partida a expressão musical. Desde a elaboração 
das planificações, passando pelas atividades desenvolvi-
das ao longo das aulas, houve sempre a preocupação em 
promover a participação ativa dos alunos e privilegiar a  
integração curricular, bem como, o desenvolvimento 
global dos alunos. Os dados obtidos através da entrevis-
ta efetuada aos alunos e do inquérito final demonstram  
o reconhecimento, por parte dos alunos, da expressão 
musical como uma mais-valia para a sua aprendizagem 
nas diversas disciplinas, bem como a sua preferência pelo  
trabalho cooperativo.

INTRODUÇÃO
Cada vez mais, os alunos parecem apresentar dificuldade 
em concentrar-se nos conteúdos abordados na sala de 
aula, não desenvolvem a capacidade de escuta, estão pou-

co motivados e empenhados e a criatividade parece pouco 
estimulada, o que interfere com a aquisição e sedimen-
tação das aprendizagens. Este artigo pretende contribuir 
para o aprofundamento de uma perspetiva de ensino no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (CEB), baseada em conceitos nucle-
ares como o trabalho cooperativo, a participação ativa do 
aluno na aprendizagem, a integração curricular, sendo a 
expressão musical a ponte de ligação entre estes conceitos.

Desde o nascimento, as crianças vivem rodeadas pela 
música, dos sons produzidos com o corpo, de movimentos 
efetuados a partir da audição de uma música, até mesmo 
de pequenas entoações. Assim e tal como defende (Gordon, 
2000), a vivência da música estimula o desenvolvimento 
das diversas capacidades da criança. O presente estudo ba-
seia-se na perspetiva de que a expressão musical favorece 
a participação dos alunos na aprendizagem, na integração 
curricular e na inclusão de alunos com dificuldades es-
pecíficas de aprendizagem.

Neste artigo será feita uma breve contextualização 
teórica sobre a integração curricular, o trabalho coope-
rativo e o desenvolvimento da criança, tendo como elo de  
ligação a expressão musical. No seguimento do artigo serão 
apresentadas algumas propostas de trabalho em sala de 
aula em que a expressão musical é o motor de desenvolvi-
mento de cada tema integrador. As atividades foram rea-
lizadas numa turma de 1.º ano com 20 alunos, dos quais, 
3 são alunos com Necessidades Educativas Especiais: um 
aluno com perturbação do espectro de autismo e dois alu-
nos com atraso cognitivo médio. Para além destes alunos 
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Do exposto é visível que a integração curricular per-
mite que os alunos realizem aprendizagens significati-
vas e que tenham uma formação consistente sendo, por 
isso, e de acordo com Alonso (2002a), importante para as 
aprendizagens dos alunos, tendo em conta a complexidade 
e a natureza global do conhecimento que através da inte-
gração curricular é trabalhado de uma forma unificadora 
e não como um somatório de partes, o que facilita ao aluno 
um conhecimento de si próprio e do meio em que se insere. 
Também para esta autora (2002b) a utilização de um cur-
rículo integrado permite uma aprendizagem mais global, 
o que facilita a sua integração por parte do aluno, porque 
é mais significativa e, em simultâneo, ajuda o aluno a re-
alizar novas aprendizagens em diferentes contextos e situ-
ações do quotidiano.

Dado o conhecimento ser um processo dinâmico, per-
mite ao sujeito aprendente fazer face às situações com que 
se depara ao longo da vida. Quando se opta pelo esparti-
lhamento de matérias e disciplinas, sem pontos de ligação, 
o conhecimento pode ser construído com limitações, pela 
privação de possibilidades de aprender a organizar e a usar 
o conhecimento, de acordo com as diversas situações que 
ocorrem ao longo da vida. Ao invés, o conhecimento inte-
grado permite utilizar uma variedade de conhecimentos 
e de os relacionar em função das novas situações. Assim, 
a integração como uma conceção curricular implica uma 
abordagem do currículo centrada em problemas sociais 
e pessoais, em que as experiências de aprendizagem são 
planificadas de forma a integrar os vários conhecimentos 
pertinentes, com vista à resolução de problemas. Assiste-
se, assim, a uma aplicação real do conhecimento o que ori-
gina uma melhor integração das experiências curriculares 
nos esquemas de significação dos alunos e privilegiando  
a sua participação na construção e responsabilização do 
seu próprio conhecimento (Beane, 2002). Na mesma linha, 
Torres (2006) refere que o desenvolvimento global da crian-
ça, do seu pensamento crítico e social, é beneficiado com o 
recurso a programas integrados, em que o programa é vis-
to como um todo relacionado e não como um somatório de 
partes, superando as fronteiras entre as várias disciplinas 
e focando-se em temas, tópicos de interesse, que facilitem 
a compreensão das inter-relações entre os vários saberes. 
Tudo isto constitui possibilidades de ajuda à criança para 
refletir, criticar e compreender o próprio conhecimento.

Do exposto ao longo desta breve apresentação teórica 
é evidente que a criança é um ser único, com uma diversi-
dade de inteligências que devem ser desenvolvidas de for-
ma holística, e não como um somatório de partes. Através 
da integração curricular podemos promover esse desen-
volvimento global, principalmente se as tarefas propostas 
estiverem inseridas na Zona de Desenvolvimento Próximo 
(Vygotsky, 1988), permitindo que a criança tenha uma 
atitude ativa na sua aprendizagem, o que lhe facilitará a 
realização de aprendizagens significativas. A expressão 

musical, por seu lado, pode motivar a criança para a 
aprendizagem e, simultaneamente, promover a integração 
das várias disciplinas que compõem o currículo do 1.º CEB 
para o desenvolvimento integral do aluno. 

4. IDENTIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO 
DO PROBLEMA
Cada vez mais, os alunos com quem desenvolvemos a ação 
docente têm dificuldade em concentrar-se nos conteúdos 
abordados na sala de aula, não desenvolvem a escuta, têm 
pouca motivação e empenho, a criatividade não é muito 
estimulada pelo professor, o que interfere com a qualidade 
das aprendizagens. Pela observação experiencial no con-
texto de ação da autora deste projeto, cada vez mais os 
professores sentem a necessidade de alterar a forma como 
os conteúdos são abordados e explorados, procurando en-
contrar alternativas que visem responder às necessidades 
sentidas pelos alunos no 1.º CEB.

A turma, onde o estudo teve lugar, tem alunos com  
dificuldades ao nível da concentração, memorização, 
motivação para as tarefas escolares e pouco acompanha-
mento familiar, e com dificuldades de aprendizagem. Foi 
evidente a necessidade de encontrar estratégias facilita-
doras das aprendizagens dos alunos, que os motivassem  
e permitissem, em simultâneo, explorar e desenvolver  
a sua criatividade, autoestima e envolvimento na aprendi-
zagem, em que todos participassem de forma ativa e se 
privilegiasse a inclusão.

Por referência às caraterísticas contextuais onde  
o projeto teve lugar, a questão de partida foi a seguinte:

• De que modo as estratégias pedagógicas com enfoque  
na expressão musical podem promover as aprendizagens 
de alunos com diferentes ritmos de aprendizagem e a 
integração do currículo do 1.º CEB?

De forma, que se pretendeu articulada, foram desenhados 
os seguintes objetivos:

• Identificar as dificuldades de aprendizagens dos alunos;

• Identificar possibilidades de promover estratégias de 
aprendizagem integrada através da expressão musical, 
no 1.º CEB;

• Desenvolver estratégias em que a expressão musical 
constitua uma estratégia facilitador da inclusão de 
todos os alunos;

• Dar a conhecer à comunidade escolar o trabalho 
desenvolvido e os resultados alcançados. 

A investigação foi realizada em contexto de sala de aula, 
com uma turma de 1.º ano do CEB, numa escola de Vila 

Vygotsky (1988), com especial ênfase nos contextos sociais 
da aprendizagem e também Bruner que refere a necessi-
dade de criar vínculos positivos resultantes das interações 
entre a criança e o adulto.

O método Orff tem como um dos elementos caracte-
rísticos o trabalho cooperativo quer no que diz respeito às 
improvisações quer na interpretação de pequenas obras 
musicais. No pensamento pedagógico de Orff, a música  
e a dança enriquecem a vida do ser humano, convertendo-
-se em meios de comunicação e expressão dado que “la 
musica e la danza son artes vivas en las que el individuo 
participa emocionalmente” (Ibor, 2007, p. 73). Daí serem re-
alizadas várias experiências de expressão vocal, corporal  
e instrumental incidindo principalmente na interpretação, 
criação, análise e escuta. É dada ênfase à improvisação  
e à composição que desenvolvem a capacidade criativa.  
No seu método é utilizado de forma sistemática o trabalho 
em conjunto, tendo sido criado para o efeito o instrumen-
tal Orff.

A investigação que tem sido feita neste domínio 
refere as vantagens da utilização da aprendizagem coope- 
rativa nos resultados escolares e na realização escolar. 
De acordo com vários autores, (Jonhson & Jonhson, 1990; 
Jonhson et al, 1981; Slavin, 1983, 1996), “os resultados obti-
dos mostram uma maior eficácia da aprendizagem coope-
rativa em termos da promoção do sucesso escolar” Bessa  
e Fontaine (2002, p. 83).

A expressão musical é uma estratégia em que o tra-
balho de grupo é constante. De acordo com Gordon (2000), 
a música pode e deve seguir dois tipos de orientação: for-
mal e informal. Na orientação informal, a criança contacta 
com a música sendo encorajada a absorvê-la e à cultura  
 a ela associada através de atividades sequenciais que es-
timulam reações naturais na criança. Estas atividades 
serão extremamente benéficas se se promover a partici-
pação em grupo e a aprendizagem cooperativa, pois, tal 
como refere Gordon, (2000, p. 316), as crianças aprendem 
muito através da interação umas com as outras e como tal 
“não há orientação informal mais benéfica do que aquela 
que é exercida quando há diversas crianças num grupo”. 
Neste caso, a música valoriza as interações entre as crian-
ças e o trabalho cooperativo, sendo fundamental no desen-
volvimento global da criança. 

Cantar em grupo é importante porque a criança 
aprende a escutar e a corrigir-se mais facilmente se cantar 
com outra criança, do que se for com um adulto. A criança 
desenvolve simultaneamente a capacidade articulatória e 
a capacidade de discriminação auditiva, por conseguinte, 
a capacidade de afinação, visto a própria qualidade sonora 
da voz da criança ser distinta da do adulto, sendo mais fácil 
às crianças, num grupo de pares, misturar as suas vozes do 
que com um adulto. Outro exemplo de trabalho de grupo 
em expressão musical é a percussão corporal em que as 
crianças batem com as mãos nas coxas, com acentuações 

em "lá, lá, lá" e gradualmente deixam de as dizer ficando só 
o batimento. Neste caso, o estar em grupo é fundamental 
para a criança não se sentir intimidada, estando em grupo 
a criança não para porque se sente arrastada pelo coletivo. 
Com esta atividade em grupo, a criança não só desenvolve 
o seu sentido rítmico como a sua relação com os pares  
e sentido de pertença (Gagnard, 1974). 

3. A INTEGRAÇÃO CURRICULAR PELA EXPRESSÃO 
MUSICAL
No entender de Beane (2002), o currículo integrado parte 
de questões associadas às vivências dos alunos tendo em 
conta o contexto, ultrapassando os limites de cada disci-
plina por forma a fomentar as aprendizagens dos alunos 
e a promover a sua participação no currículo. Os profes-
sores, em colaboração com os alunos, constroem o cur-
rículo centrado nos alunos de forma a que “o conhecimento 
das disciplinas [ser] reposicionado no contexto do tema 
das questões e das actividades a serem trabalhadas” Beane 
(2002, p. 53). Segundo este autor, o currículo organiza-se a 
partir de temas resultantes de problemas ou questões senti-
das pelos alunos, e a planificação das atividades pretende 
dar resposta a esses problemas ou questões. O currículo 
integrado é muito mais do que um conjunto de conteúdos 
distribuídos por diversas disciplinas, tem em conta o es-
tabelecimento de relações entre conteúdos de diferentes 
disciplinas, o contexto onde estão inseridos os sujeitos, 
as suas vivências, necessidades, problemas e motivações 
de modo a estabelecer ligações que ajudem os alunos a 
construir o seu conhecimento, a realizar aprendizagens  
que consigam mobilizar e transpor para outras situações. 

Muñoz (2007) entende ser importante estabelecer 
e ter em conta as possíveis ligações entre a música e as 
restantes disciplinas, adaptando o ensino às capacidades 
de desenvolvimento “físico, psicológico y mental de los 
niños, contribuindo desta manera a ayudarles a crecer 
de forma global e harmoniosa.” Muñoz (2007, p.34). Tam-
bém Schields, citado por Muñoz (2007, p.34), entende que 
a verdadeira educação “… debe ser eminentemente activa, 
posibilitando y desarrollando la imaginación y el poder ex-
presivo de los niños, despertando sus capacidades latentes, 
convirtiéndolas e nativas, despertando su curiosidad y es-
timulando su interés, ayudándola a pensar”.

De igual modo, o método Ward valoriza significati-
vamente a importância da interdisciplinaridade e os co-
nhecimentos prévios dos alunos, motivando o aluno para  
a descoberta. Procura estimular o desenvolvimento do sen-
tido estético e crítico, assim como a criatividade. Através 
da atividade criadora “potencia-se la expresión libre como 
medio para potenciar su imaginación, desde el momento 
en que el alumno conoce los sonidos” (Muñoz 2007, p. 37). 
Este método tem 4 níveis, em cada um deles são aborda-
dos os seguintes domínios: vocalização, entoação, ritmo, 
notação, atividade criadora e repertório. 
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aula começou com a realização de diversas construções 
com figuras geométricas utilizando os blocos lógicos e o 
tangram. Os alunos apresentaram à turma as suas cons-
truções e explicaram a sua escolha quanto às figuras  
utilizadas. Tal situação deu origem a um diálogo sobre as 
características das várias formas geométricas utilizadas 
que foram registadas no quadro e, posteriormente, no ca-
derno. Na continuidade da aula, os alunos realizaram uma 
ficha de trabalho tendo como recurso o geoplano. A partir 
da ficha, os alunos construíram várias figuras no geoplano 
que depois reproduziram na folha da ficha. A manhã da  
terceira aula foi passada na biblioteca. Com o auxílio da 
internet, os alunos recolheram imagens de figuras geomé-
tricas presentes no nosso meio. De imediato, recorrendo  
à internet e a livros, pesquisaram as características das 
várias figuras que tinham encontrado. No caderno fizeram 
o registo das especificidades das figuras. Na parte de tarde, 
na sala, em grupo, elaboraram os textos sobre as figuras geo- 
métricas. A aula terminou com a realização de uma tarefa 
de recorte e colagem em que os alunos apenas utilizaram 
figuras geométricas. No início desta aula foi apresentada 
a letra da canção “Figuras Geométricas” com o recurso ao 
quadro interativo. Num primeiro momento, a letra foi lida 
em conjunto e depois cada aluno leu individualmente uma 
quadra. A partir da letra da canção, fomentou-se um breve 
diálogo facilitador da reflexão sobre o conteúdo da canção; 
de igual modo, os alunos compararam as características 
referidas na letra com os textos por eles elaborados a fim 
de verificar se havia similitudes e divergências. Os alunos 
terminaram a aula a escrever a letra da canção na folha 
que lhes foi fornecida pelo professor e a ensaiar a canção.

Logo no início da aula, os alunos dirigiram-se para o po-
livalente da escola onde realizaram a atividade “Formar 
figuras geométricas”. Nesta atividade, os alunos desloca-
ram-se livremente pelo polivalente acompanhando uma 
música. Logo que a música parou, o professor forneceu o 
nome de uma figura geométrica e cada grupo deveria for-
mar o mais rapidamente possível (triângulo, círculo, retân-
gulo, quadrado, pentágono). A aula terminou com o ensaio 

da canção “Figuras Geométricas”. Este tema terminou com 
a elaboração de uma história coletiva com o título “No rei-
no das figuras geométricas”. Quando terminaram a 
história, fizeram o seu registo na folha fornecida pelo pro-
fessor bem como a respetiva ilustração. No final, os alunos 
gravaram a canção “Figuras Geométricas” que posterior-
mente ouviram.

5.2. Tema Integrador: Os animais
Este tema iniciou-se com a audição dos sons de diversos 
animais, a sua identificação e o diálogo sobre as suas ca-
racterísticas (agudo/grave). De acordo com os sons que 
ouviram, os alunos escolheram os sons que queriam re-
produzir e ficaram os três sons mais votados (pássaros, 
cão, porco). Cada grupo ficou com um som e iniciou-se a 
orquestra dos animais. Nesta atividade, os alunos tiveram 
que respeitar as indicações dadas no quadro: sempre que 
viam a imagem de um animal, só imitia som o grupo que 
o representava, se viam imagens de dois animais imitiam 
som os dois grupos respetivos em simultâneo; quando sur-
giam as palavras silêncio e conjunto emitiam som os três 
grupos em simultâneo. De seguida, os alunos visualiza-
ram, no quadro, imagens de vários animais sobre as quais 
dialogaram; depois cada aluno dirigiu-se ao quadro para 
agrupar os animais de acordo com a indicação “Animal 
doméstico” e “Animal selvagem”. Esta aula terminou com 
o registo no caderno dos nomes de cada animal e do grupo 
a que pertenciam. A aula seguinte iniciou-se com a leitura 
do nome dos animais que tinham sido registados no cader-
no, primeiro coletiva e depois individualmente. De seguida 
leram o texto “A voz dos animais”. Releram o texto, mas, 
desta vez, a imitar o som dos animais conforme apareciam 
no texto. Dirigiram-se, então, à biblioteca onde iniciaram a 
sua pesquisa sobre os animais em livros e na internet. 

Na terceira aula, continuaram a pesquisa sobre os 
animais. Já na sala, cada grupo escolheu os quatro ani-
mais sobre os quais faria os textos para a elaboração do 
dicionário dos animais. A partir dos nomes dos animais, 
trabalharam os casos de leitura “ge”, “gi” e “gue”, “gui”. No 

Nova de Gaia. A maioria dos alunos da turma é proveniente 
de um meio socioeconómico desfavorecido. Em virtude 
desse contexto, os pais revelam, salvo algumas exceções, 
um grau de instrução bastante reduzido. De acordo com 
os inquéritos por questionário, preenchidos pelos pais, 
no âmbito da elaboração do Programa Próprio de Turma 
(PPT), a maioria dos pais apenas tem o 6.º ano de escolari-
dade, não existindo qualquer pai licenciado. Alguns dos 
alunos são consideradas crianças em risco. Há duas alu-
nas que estão a ser acompanhadas pela segurança social 
e pelo tribunal de menores, de acordo com indicações do 
Programa Próprio da Turma. As famílias de que são oriun-
das são frequentemente disfuncionais, com parcos recur-
sos económicos, muitas vezes desempregadas ou a viver do 
rendimento social de inserção. Existem também crianças 
que convivem de perto com a toxicodependência e o al-
coolismo. Algumas delas apenas fazem refeições equilibra-
das na cantina, verificando-se, frequentemente, que vêm 
em jejum para a escola. Decorrente dessa conjuntura, reve-
lam dificuldades de aprendizagem que podem ser mais ou 
menos acentuadas. Também há crianças com dificuldades 
na linguagem expressiva. Na sua maioria, revelam falta  
de hábitos de higiene e dificuldade no trabalho em grupo.

No decorrer das primeiras aulas ficou evidente o baixo 
nível de concentração dos alunos e da sua capacidade de 
escuta; são impacientes; pouco motivados; cansam-se ra-
pidamente; não concluem as tarefas propostas, e ainda não 
interiorizaram a importância do respeito mútuo e da par-
tilha entre pares. Os alunos apresentam um léxico muito 
reduzido e uma baixa autoestima. Desde o primeiro mo-
mento o bom relacionamento entre os alunos foi evidente, 
mesmo nos momentos de aprendizagem estabeleceu-se 
um elo de ligação entre os alunos que mais especificamente 
são referidos neste estudo e os restantes alunos da turma, 
através da entre ajuda e da relação de confiança criada 
entre eles. É de salientar que os alunos em questão nunca 
foram colocados de parte e pelo contrário eram os próprios 
colegas que os incentivavam a participar nas atividades. 

Este projeto pretendeu desenvolver a uma investi-
gação em educação, no qual a investigadora é professora 
no contexto caracterizado. Com este estudo, pretendeu-se 
aceder a um conhecimento mais profundo da realidade 
educativa, tendo-se optado por uma abordagem própria 
da investigação qualitativa e interpretativa. Valorizaram-
-se os comportamentos observados, relacionando-os com 
significados criados e modificados pela investigação.
Ao nível da metodologia, este projeto de investigação  
assumiu caraterísticas de um estudo de caso, visto ter-se 
pretendido fazer um estudo mais aprofundado de uma rea-
lidade e não procurar a generalização. Como realça Mar- 
rian, citado por Bogdan e Biklen (1994, p.89), “O estudo de 
caso consiste na observação detalhada de um contexto ou 
indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acon- 
tecimento específico”. Por seu lado Bassey (2009) consi-

dera que um estudo de caso “é uma pesquisa empírica con-
duzida numa situação circunscrita de espaço e tempo, ou 
seja, é singular, centrada em facetas interessantes de uma 
atividade, programa, instituição ou sistema, em contex-
tos naturais e respeitando as pessoas” (Bassey citado por 
Afonso, 2005, p70), o que melhor fundamenta o caso deste 
projeto. O estudo decorreu numa turma, durante um ano 
letivo, e teve como finalidade a exploração da expressão 
musical como eixo integrador do currículo e como estra-
tégia de inclusão dos alunos, tratando-se, por isso, de uma 
situação circunscrita que se enquadra na configuração de 
estudo de caso. Ao longo do estudo utilizaram-se diversas 
fontes de informação: fontes documentais (atas, documen-
tos oficiais, relatórios médicos); observação direta (registo 
diário das observações); inquérito e entrevista aos alunos.

5. TEMAS INTEGRADORES CENTRADOS NA EX-
PRESSÃO MUSICAL
5.1. Tema Integrador: Figuras Geométricas
Na primeira aula deste tema, os alunos observaram  
vários objetos da sala e identificaram algumas figuras 
geométricas. Seguiu-se um momento em que os alunos 
se deslocaram ao polivalente para explorarem as figuras 
geométricas através da música com a atividade das figu-
ras geométricas. Nesta atividade foram espalhados, pelo 
chão do polivalente, vários círculos, retângulos e triân-
gulos. A atividade consistiu na audição de uma sequência 
com várias músicas. Sempre que ouviram uma música 
instrumental lenta dirigiram-se para os círculos, sempre 
que ouviram uma música vocal lenta dirigiram-se para os 
triângulos, sempre que ouviram uma música rápida instru-
mental dirigiram-se para os retângulos e quando ouviram 
uma música rápida vocal dirigiram-se para os quadrados. 
Enquanto dançavam os alunos iam dizendo as caracterís-
ticas das figuras onde estavam (linhas retas, linha curva, 
n.º de lados, n.º de vértices). 

Dando continuidade ao tema, os alunos utiliza-
ram o geoplano para construir figuras geométricas com 
diferentes pinos no interior e na fronteira. A segunda 
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dade, os alunos utilizaram estalos, palmas, batimentos nas 
pernas e pés para acompanharem a música de acordo com 
a imagem projetada no quadro. 

A partir da palavra “braço”, os alunos trabalharam o 
caso de leitura “br”. A aula terminou com a identificação de 
números pares e ímpares a partir do corpo humano (duas 
mãos, dois pés, dez dedos, dois olhos, dois braços …, um 
nariz, uma boca…). 

A quarta aula retomou o conceito de números pares 
e ímpares, desta vez através de cartões de pintas e da mol-
dura do 10. A partir da palavra “tronco”, os alunos tra-
balharam o caso de leitura “tr”. De seguida, em conjunto,  
realizaram a leitura das palavras. Esta aula terminou com 
a atividade “Corpus Meus”. 

Na quinta aula, no polivalente, os alunos realizaram a 
atividade do espelho: os alunos fizeram uma roda virados 
dois a dois, um foi o maestro 1 e outro o maestro 2. Sempre 
que o professor disse maestro 1, esses alunos fizeram mo-
vimentos ao som da música que o colega imitou, quando 
disse maestro 2, esse aluno fez o gestos e foi a vez do outro 
colega imitar. 

Os alunos continuaram a aula com o ensaio e 
gravação da atividade “Corpus Meus”. De seguida, or-
ganizaram os grupos e elaboraram a quadra para a canção 
do corpo humano. Quando terminaram, cada grupo apre-
sentou a sua quadra à turma. Dando continuidade à aula 
anterior a turma, em conjunto, elaborou a quadra para o 
refrão da canção. Com a letra da canção pronta, os alunos 
procederam ao seu registo na folha fornecida e pintaram a 
imagem do corpo humano. A aula terminou no polivalente 
com o “Jogo do Chapéu”. Os alunos deslocaram-se livre-
mente pelo polivalente ao som de uma música colocando 
um chapéu na cabeça de outro aluno. Quando a música 
parou, o aluno que estivesse com chapéu na cabeça reali-
zava a tarefa que os colegas decidiram (cantar uma parte 
de uma canção, fazer uma dança, tocar um ritmo num ins-
trumento, fazer batimentos corporais, abraçar todos os 
outros alunos, …). Esta aula começou com a leitura coletiva 
da letra da canção ”Corpo Humano” e o seu ensaio (letra 
dos alunos e música da professora). Seguidamente, através 
das palmas e batimentos com os dedos fizeram a divisão 
silábica e a soletração de várias palavras com casos de 
leitura. Na atividade seguinte, os alunos descobriram no-
vas palavras a partir da última sílaba da palavra anterior. 
O ensaio da canção decorreu durante a manhã, bem como 

a exploração do caso de leitura “cr”. Na parte da tarde,  
os alunos realizaram diversas corridas e, ao som de uma 
sequência musical, realizaram movimentos corporais.  
No final da aula, cada aluno pensou no seu autorretrato. A 
aula iniciou-se com a finalização dos autorretratos e a sua 
apresentação à turma. A tarde foi dedicada ao ensaio final 
da canção e à sua gravação.

Letra: Turma de 1.º Ano

6. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO
Ao longo deste estudo foram várias as formas de recolha de 
dados que nos permitiram ter uma visão mais abrangente 
e contrapor dados provenientes de fontes diferentes, bem 
como verificar a sua coerência ou discrepância. 

Utilizamos como método complementar de recolha 
de dados a análise documental, nomeadamente do PPT, 
documentos oficiais — como atas e relatórios — que nos 
permitiram ter uma ideia das características da turma em 
geral e das características de cada aluno. Dos dados obti-
dos através do PPT e da ficha de caracterização dos alunos 
ficou evidente a pouca estimulação dos alunos ao nível ex-
pressivo (vocabulário reduzido), baixa capacidade de con-
centração, falta de interiorização de noções temporais e de 
lateralidade. Estes dados foram confirmados ao longo do 
primeiro período através das notas de campo e dos regis-
tos de observação em que estes elementos se foram eviden-
ciando. As notas de campo foram essenciais não só para 
termos uma visão mais profunda dos alunos, mas também 
para percebermos a sua evolução ao longo do estudo, ou 
seja, as notas de campo permitiram-nos recolher vários 
dados sobre o comportamento, o interesse e participação 
dos alunos ao longo de cada tema integrador e associado 
às tarefas desenvolvidas (leitura de textos, fichas de tra-
balho), obter dados sobre a evolução da aprendizagem dos 
alunos. Do mesmo modo, os momentos de reflexão realiza-
dos no final de cada aula permitiram-nos recolher vários 
dados sobre o interesse, empenho, motivação, partici-
pação, relação com os colegas de grupo e aprendizagem, 
uma vez que lhes foi dada total liberdade para darem  
a sua opinião e para fazerem sugestões sobre as atividades 

quadro foram registadas diversas palavras em que entra-
vam as sílabas “ge”, “gi”. “gue”, “gui”. Posteriormente, regis-
taram-nas no caderno. A aula terminou com a audição da 
canção “O Galo cantor”. A quarta aula iniciou-se com uma 
nova audição da canção. Novamente, a partir dos nomes 
dos animais foi explorado o caso de leitura “al”, “el”, “il”, 
“ol”, “ul”. Os alunos juntaram-se em grupo e elaboraram o 
texto sobre o primeiro animal que escolheram para o di-
cionário dos animais. Na parte da tarde, resolveram situ-
ações problemáticas que depois apresentaram à turma. 
A quinta aula começou com a escolha dos animais que 
iriam fazer parte da canção. Foram escolhidos cinco ani-
mais, sendo que cada grupo faria a estrofe de um animal 
e os dois últimos animais seriam feitos de forma coletiva 
por toda a turma. Já em grupo elaboraram as estrofes que 
depois apresentaram à turma. Dando continuidade ao tra-
balho do dicionário dos animais, elaboraram o texto do se-
gundo animal. Com base nas patas dos animais, os alunos 
realizaram contagens de 2 em 2 e de 4 em 4 até 20. A aula 
terminou com o ensaio da estrofe da canção sobre o galo.

A manhã da sexta aula foi dedicada à elaboração do 
texto do terceiro animal e das duas estrofes coletivas para 
a canção. 

Os animais cantores
Dom gato, o cantor, andava sempre atarefado,

Pois tinha de ensaiar, para cantar bem afinado, (bis)
Como era bom cantor e queria ser sempre melhor
Passava o dia inteiro a cantar música de cor (bis)

Miau-miau-miau, Miau-miau-miau,
Miau-miau-miau, mia lá no seu cestinho

Miau-miau-miau, Miau-miau-miau,
Miau-miau-miau, ele a miar é tão fofinho

Dom cachorro, o cantor, andava sempre atarefado,
Pois tinha de ensaiar, para cantar bem afinado, (bis)

Como era bom cantor e queria ser sempre melhor
Passava o dia inteiro a cantar música de cor (bis)

Au-au-au, au-au-au,
Au-au-au, ladra na sua casota

Au-au-au, au-au-au,
Au-au-au, provoca grande risota

Letra: turma 1.º Ano

Durante a tarde, leram palavras com os casos de leitura 
abordados nas aulas anteriores e ensaiaram a estrofe da 
canção. No final da aula, escolheram o nome para a can-
ção com as estrofes que eles elaboraram. A aula seguinte 
foi dedicada à elaboração do texto do quarto animal e à 
ilustração dos textos. No caderno, elaboraram frases sobre 
os casos de leitura abordados. No final da aula iniciou-se 
o ensaio da canção com as estrofes elaboradas pelos alu-
nos. A aula iniciou-se com a visualização do DVD O Pedro 
e o Lobo de Prokofiev. Após a visualização, os alunos dia-

logaram sobre os instrumentos que representavam cada 
personagem da história. A aula terminou com a leitura 
coletiva das duas estrofes elaboradas pela turma e novo 
ensaio da canção já com a letra completa. Nesta aula, os 
alunos dedicaram-se à elaboração final do dicionário dos 
animais com base nos textos e ilustrações feitos anterior-
mente. Terminado o dicionário, fizeram um desenho sobre 
a história O Pedro e o Lobo. Por fim, ensaiaram a canção “Os 
animais cantores”. A última aula foi dedicada ao ensaio da 
canção, sua gravação e terminou com sua audição.

5.3. Tema Integrador: O corpo humano
A primeira aula deste tema iniciou com a atividade das 
palmas realizada no polivalente Os alunos espalharam-se 
pelo polivalente, em conjunto associaram três movimentos 
distintos para realizar, quando ouviam uma palma (levan-
tar e baixar os braços), duas palmas (andar para trás) ou 
três palmas (saltar só com um pé). Ao som de uma música, 
deslocaram-se livremente pela sala, sempre que ouviam as 
palmas fizeram o movimento correspondente ao número 
de palmas que ouviram, sempre que ouviam a palavra livre 
deslocaram-se livremente pelo polivalente. 

Ainda no polivalente, os alunos falaram sobre os vári-
os sons do corpo humano e exploraram diversos sons que 
realizaram com o seu corpo. Já na sala, iniciaram a leitura 
coletiva da obra Porque Somos de Cores Diferentes. Durante 
a tarde, desenharam e pintaram, em papel cenário, um 
menino e uma menina em tamanho natural. Terminaram 
a aula a identificar as várias partes do corpo humano nos 
desenhos em papel cenário. Nesta aula retomamos a ex-
ploração do livro, tendo sido solicitado aos alunos, oral-
mente, possíveis continuações da história e do que iria 
passar-se no acampamento. Os alunos deram sugestões 
e continuou-se com a leitura da obra. A partir da palavra 
“cabeça” os alunos trabalharam o caso de leitura “ça”, “ço”, 
“çu”. Os alunos realizaram a atividade de percussão cor-
poral (estalos, palmas, pés, pernas…) de acordo com o cir-
cuito sonoro desenhado no quadro. Dando continuidade à 
aula anterior, os alunos relembraram os vários sons corpo-
rais e realizaram a atividade “Corpus Meus”. Nesta ativi-
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RESUMO
A inserção profissional/obtenção de emprego ocorre 
quando há uma combinação de fatores que visam a inclu- 
são laboral e social de todas as pessoas. Contudo, são os 
adultos com deficiência que merecem a nossa atenção 
nesta investigação, pela reivindicação persistente dos seus 
direitos. O estudo pretende identificar e analisar os fatores 
que podem facilitar ou dificultar a inserção profissional/ 
obtenção de emprego. Assim, foi realizada uma investigação  
de tipologia mista que consistiu na aplicação de ques-
tionários a adultos com deficiência inseridos no mercado 
de trabalho nos concelhos de Viseu e Tondela (n=20) e na 
realização de entrevistas a representantes de instituições 
de apoio à formação profissional com intervenção na mes-
ma zona do país (n=4). Os resultados deste estudo permiti-
ram-nos verificar que a empregabilidade de pessoas com 
deficiência é uma grande preocupação dos intervenientes 
neste processo, com um longo e significativo caminho a 
percorrer. Foram identificados os seguintes obstáculos: 
a curta duração das medidas de apoio, a precariedade de 
ofertas de emprego e poucos apoios financeiros. No que 
concerne aos fatores facilitadores, foram reconhecidos: 
o contributo da escola, o apoio da família e a formação 
profissional frequentada pelos adultos com deficiência.

PALAVRAS-CHAVE
Inserção Profissional; Obtenção de Emprego; Educação  
Especial; Formação Profissional; Inclusão Laboral; Adul-
tos com Deficiência.

ABSTRACT
The professional insertion/obtaining employment occurs 
when there is a combination of factors that aim to labour 
and social inclusion of all people. However, the adults with 

disabilities are the ones who deserve our attention in this 
investigation by the persistent claim of their rights.

 Aiming to identify and analyse the factors that may 
facilitate or hinder professional insertion/obtaining em-
ployment, an investigation of mixed type was held. It con-
sisted on the application of questionnaires to adults with 
disabilities included in the labour market and residents in 
the district of Viseu (n=20), and also on interviews with the 
representatives of institutes that support vocational trai-
ning with intervention in the district of Viseu (n=4).

The results of this study allowed us to ascertain that 
the employability of people with disabilities is a major 
concern of all participants in this process, with a long and 
meaningful way to go. The following obstacles were identi-
fied: the short duration of the support measures, the pre-
cariousness of job offers and the few financial supports. In 
what concerns the facilitating factors, the following were 
recognized: the contribution of school, family support and 
vocational training attended by adults with disabilities. 

KEYWORDS
Professional Insertion; Obtaining Employment; Special 
Education; Vocational Training; Labour Inclusion; Adults 
with Disabilities.

INTRODUÇÃO
No momento em que as crianças iniciam o seu percurso 
escolar surgem as primeiras preocupações dos educadores 
e das suas famílias, que vão desde os conteúdos que irão 
aprender, os recursos e as infraestruturas que darão res-
posta às suas necessidades, bem como as estratégias que 
irão ser utilizadas para a aquisição de conteúdos ou novas 
competências. Certo é que o aluno ficará sob a responsabi-
lidade da escola ao longo da escolaridade obrigatória, mas 
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a realizar ao longo dos vários temas integradores. As vári-
as contribuições dos alunos foram sempre integradas nas 
planificações das aulas seguintes. Através das narrativas 
ficou visível o interesse e o empenho manifestado pelos 
alunos (incluindo os alunos com necessidades educativas 
especiais) ao longo de todo o estudo, não só pelas sugestões 
de atividades que fizeram, mas também pela vontade mani- 
festada em reformular as gravações para as melhorarem, 
assim como na vontade manifestada por eles, de partici-
parem nas gravações dos seus grupos a ler os textos, bem 
como, na alegria evidenciada pelos colegas de grupo por 
serem eles a ler. 

A entrevista realizada no final do segundo período 
foi analisada e a partir dela foi elaborado um quadro de 
análise de conteúdo com os seguintes itens: tema, catego-
ria, subcategoria e unidade de sentido. Da análise desse 
quadro foi visível que os alunos gostaram de trabalhar em 
conjunto, uma vez que foram unânimes em afirmar que 
era esta a forma como gostavam mais de desenvolver as 
atividades na sala de aula. Para além disso, valorizaram  
a expressão musical — disciplina mais escolhida pelos alu-
nos, quando questionados sobre a sua disciplina preferida 
— e tiveram consciência que a expressão musical os aju-
dou nas outras disciplinas: “a música ajudou-me em portu-
guês porque fizemos as letras das canções” referiu a aluna 
Ed, “com a música aprendemos as figuras geométricas” 
salientou a aluna LS. Foi também evidente a importância  
dessas atividades já que os alunos desejam a continuação 
das atividades de expressão musical no futuro.

O inquérito realizado no final do ano aos alunos tam-
bém foi analisado e foi feito o respetivo quadro de análise 
com subcategorias iguais às das entrevistas o que permitiu 
cruzar dados e comparar a informação. No inquérito ficou 
evidente que os alunos gostaram das várias atividades  
realizadas, já que não mencionaram uma única atividade 
que não tivessem gostado; em relação à atividade que 
mais gostaram houve uma grande variedade de escolha. 
Mais uma vez todos evidenciaram o desejo de continuar 
com as atividades de expressão musical e manifestaram a 
perceção de que aprendem com a expressão musical não 
só música, mas também as outras disciplinas: “apren-
do a cantar e a dançar, as figuras geométricas” salienta  
a aluna C, “porque ajuda a trabalhar o estudo do meio e  
a matemática” refere o aluno T.

Em relação à divulgação dos trabalhos dos alunos, 
todos os trabalhos realizados ao longo do ano foram apre-
sentados às diversas turmas da escola ou como notícia no 
jornal da escola
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da escola para o meio laboral (EADSNE, 2002). 
A necessidade de desenvolver novas aprendizagens e 

de equilibrar o acesso ao emprego justificou a existência da 
formação profissional, pois esta torna-se uma ferramenta 
essencial para a inclusão na sociedade. Esta preparação 
não se centra nas competências e conhecimentos académi-
cos, focando-se nas competências da área pessoal, social e 
laboral, assim como no modo como a pessoa atua na comu-
nidade em que se encontra inserida (Ribeiro, 2009). Desta 
forma, verificamos que existem alguns fatores que apoiam 
a pessoa com deficiência para a inserção profissional/ 
obtenção de emprego. A escola, o apoio da família e o con-
tributo das instituições de apoio na formação profissional 
assumem um papel relevante para o exercício de funções 
profissionais no mercado de trabalho. 
 
2. METODOLOGIA
Tendo como objetivo geral identificar e analisar os fatores 
que podem facilitar ou dificultar a inserção profissional/
obtenção de emprego, foram formulados os seguintes  
objetivos específicos:

1. Analisar o papel da família, da escola, das instituições 
sociais, da formação profissional e das medidas de apoio 
na inserção profissional/obtenção de emprego do adulto 
com deficiência;

2. Analisar a importância das relações interpessoais (com 
chefias e colegas de trabalho), da igualdade salarial, da 
promoção profissional, das adaptações físicas no local 
de trabalho e de outros indicadores para o bem-estar do 
adulto com deficiência no seu local de trabalho;

3. Identificar as barreiras à inserção profissional/obtenção 
de emprego do adulto com deficiência;

4. Analisar as adaptações necessárias para a execução da 
função profissional do adulto com deficiência; 

5. Identificar as melhorias de cariz social e político, na 
perspetiva das instituições de apoio à formação profis-
sional, para promover a igualdade de oportunidades na 
inserção profissional/obtenção de emprego do adulto 
com deficiência.

No que concerne à metodologia de investigação, optámos 
pela abordagem mista, ou seja, qualitativa e quantitativa. 
Assim, para a recolha de informações sobre o nosso objeto 
de estudo, utilizámos o questionário dirigido aos traba-
lhadores com deficiência e a entrevista semiestruturada 
destinada aos representantes das instituições de apoio à 
formação profissional. 

Quanto ao questionário, este é composto por pergun-
tas abertas e fechadas, sendo constituído por duas partes.  

A primeira parte procura efetuar a caracterização do in-
quirido tendo em conta a idade, o género, as habilitações 
académicas, o estado civil, a profissão e o tempo em que se 
encontra a desempenhar esse mesmo cargo. A segunda parte, 
foca-se nos dados sobre a inserção profissional/obtenção 
de emprego através de uma pergunta de resposta aberta 
acerca de como o adulto obteve o emprego em questão. 
Nesta parte avaliamos os fatores que contribuíram/con-
tribuem para a inserção profissional/obtenção de emprego 
e os fatores que contribuem para o bem-estar no local de 
trabalho, através de uma escala de três pontos tipo Likert 
(1=pouco importante; 2=nem pouco/nem muito impor-
tante; 3=muito importante). Questionámos também sobre 
os obstáculos que interferiram/interferem na adaptação 
ao emprego, destacam-se as seguintes subcategorias: falta 
de trabalho/não renovação de contrato, extinção de profis-
sões, obstáculos físicos, conhecimentos inerentes ao exer-
cício de funções, ritmo de trabalho, a falta de transporte, 
inclusão inicial, adaptação aos colegas, exercício de várias 
tarefas, falta de confiança e nenhuns obstáculos. Por últi-
mo, quisemos conhecer as adaptações necessárias para 
a execução da respetiva função profissional numa escala 
tipo Likert de cinco pontos (1=sim; foram feitas; 2=sim; mas 
poderiam ser feitas mais; 3=não, mas pretendem fazer; 
4=não foram feitas; 5=não se aplica). 

Tal como já referimos, utilizámos a entrevista semi-
estruturada, organizada nas seguintes categorias: obs-
táculos de adaptação ao emprego; processo de promoção 
da inclusão dos adultos com deficiência no mercado de 
trabalho através das instituições de apoio; contributo 
da instituição para a inserção profissional/obtenção de 
emprego do adulto com deficiência; barreiras à inserção 
profissional/obtenção de emprego do adulto com deficiên-
cia; fatores que contribuem para a inserção profissional/
obtenção de emprego do adulto com deficiência; fatores 
que contribuem para o bem-estar do adulto com deficiên-
cia no local de trabalho; barreiras que o adulto com defi-
ciência encontra no seu local de trabalho; melhorias nas 
políticas de empregabilidade; preocupações relativamente 
à empregabilidade dos adultos com deficiência; medidas 
que a instituição pode implementar para promover a in-
serção profissional/obtenção de emprego; medidas para 
promover a inserção profissional/obtenção de emprego 
dos adultos com deficiência; pontos fortes das políticas de 
empregabilidade para os trabalhadores com deficiência; 
pontos fracos das políticas de empregabilidade para os 
trabalhadores com deficiência.

2.1. Caracterização das Amostras
A primeira amostra em estudo é composta por traba-
lhadores com deficiência inseridos no mercado laboral  
e que obtiveram emprego na zona centro, nos concelhos  
de Tondela e Viseu. Como critérios de inclusão da amostra, 
estes trabalhadores deveriam apresentar uma das seguin- 

e depois? Estas mesmas crianças vão crescendo e mais  
tarde tornam-se adultos que já não pertencem à comuni-
dade escolar. 

A inserção profissional/obtenção de emprego é um 
processo organizado que deve ter início na escola através 
da elaboração de currículos adequados aos alunos com 
necessidades educativas especiais (NEE), necessitando 
de serem devidamente estruturados para que os mesmos 
atendam às potencialidades individuais e ambientais (Có-
nego, 1999). Albuquerque (2005) considera que é impres-
cindível interligar os conhecimentos académicos com a 
componente prática, devendo-se “ensinar as competências 
que evidenciam uma probabilidade elevada de utilização 
imediata e que sejam susceptíveis de contribuírem para  
a promoção da independência, a melhoria da qualidade de 
vida e a facilitação da participação social” (p. 92). 

A European Agency for Development in Special Needs 
Education (EADSNE, 1999) defende que a transição para 
o emprego deve abranger o aluno, a participação da sua 
família, a cooperação dos serviços envolvidos, assim como 
envolver o setor laboral. De acordo com a Associação Por-
tuguesa de Deficientes (2012), a inserção profissional/ 
obtenção de emprego está relacionada com alguns fatores 
que podem influenciar a promoção da mesma, tais como: 
a não discriminação, a acessibilidade, a educação, a for-
mação, as ajudas técnicas/produtos de apoio, os incentivos 
de emprego e a sensibilização da comunidade envolvente. 

É neste sentido que consideramos pertinente abordar 
este tema, uma vez que se verifica uma carência de dados 
e de investigações na área da inserção profissional/obten-
ção de emprego de adultos com deficiência. A relevância 
deste estudo advém da distinção entre a ideia de emprego 
e desemprego que se revelam interligados à inclusão ou  
exclusão social. 

1. TRIANGULAÇÃO: ESCOLA, FAMÍLIA E INSTITUI-
ÇÕES DE APOIO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Podemos afirmar que cada pessoa é envolvida pelo seu 
meio ambiente, implicando diversas interações, com o  
objetivo de adquirir e desenvolver novas aprendizagens e 
de estabelecer laços afetivos com os outros, sendo que a 
socialização é explorada na família, assim como na escola 
(Correia, 1997). 

Os currículos promotores da formação profissional e 
a transição para a vida pós-escolar são contextos que de-
vem acontecer na escola. Assim, de acordo com Rodrigues 
(2003) e Roldão (1999), o currículo é uma identificação de 
carácter social, caracterizado pelas suas funções práticas e 
reais para incentivar o sentimento de pertença, sem esque-
cer os objetivos e competências idênticas na aproximação 
dos alunos. Segundo Brown (1991, cit. por Costa, Leitão, 
Santos, Pinto & Fino, 1996), o currículo com a perspe- 
tiva funcional visa o carácter prático que vai para além dos 
conhecimentos académicos e abrange, portanto, também 

as competências que poderão ser utilizadas nas diversas 
áreas de vida da pessoa, incluindo a família, o mercado 
laboral e a comunidade. De acordo com a perspetiva fun-
cional do currículo, devem ser tidas em conta as atividades 
que também terão importância no futuro do aluno e que o 
mesmo terá oportunidade de as executar fora do ambiente 
escolar (Costa, 2000). A escola assume, portanto, um papel 
fundamental no acompanhamento destes alunos, promo-
vendo metodologias de distinção curricular que tenham 
respostas adequadas, não apenas para o mercado de tra-
balho, mas “em todos os momentos da sua vida” (Afonso, 
2005, p. 65).

De acordo com a UNESCO (1994), a conceção do si-
gnificado da transição da escola para o emprego surge no 
Enquadramento da Ação na Área das NEE de Salamanca, 
onde é estabelecido que: 

os jovens com necessidades educativas especiais devem 
ser ajudados para fazerem uma efectiva transição da 
escola para a vida adulta. As escolas devem apoiá-los 
a tornarem-se economicamente activos e dotá-los com 
as competências necessárias à vida diária, oferecendo 
formação em competências que respondam às exigên-
cias sociais e de comunicação e às expectativas da 
vida adulta (p. 34). 

A relação entre os pais e os seus filhos é um elemen-
to-chave para que estes encarem a transição escolar com 
segurança e autoconfiança, favorecendo a exploração do 
meio envolvente. A confiança afetiva irá ditar esta segu-
rança e ausência de ansiedade na procura de alternativas 
para a sua futura profissão (Bowlby, 1982). O envolvimen-
to da família na escola é fundamental para que haja uma 
melhor compreensão das dificuldades do processo de en-
sino e aprendizagem, sugerindo um maior conhecimento 
dos aspetos que produzem uma maior felicidade ao aluno 
(Almeida, Ribeiro, & Simões, 2014). A transição para a vida 
pós-escolar leva a família a reestruturar a sua própria 
dinâmica.

A sociedade, em geral, não espera que estes adultos 
executem papéis ativos na sua comunidade. O crescimento 
das pessoas com deficiência desencadeia, inclusivamente, 
uma resposta apropriada às suas respetivas necessidades 
de modo a abandonar a imagem de que são eternas crian-
ças (Novell, 2003). De acordo com Saeta (1999), as redes de 
suporte formais (e.g., instituições) são solicitadas quando 
os apoios informais (e.g., familiares, amigos, vizinhos) são 
insuficientes. Sendo que as entidades de apoio à formação 
profissional apresentam, atualmente, um investimento 
fundamental na vida do jovem, para a aquisição de novas 
aprendizagens. Existe, portanto, a necessidade de uma co-
laboração entre a escola e os serviços de emprego de modo 
a ceder recursos humanos e materiais para a formação 
profissional, com o objetivo de facilitar a fase de transição 
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ção laboral, sendo que os representantes das instituições 
de apoio à formação profissional reforçam a utilidade 
da formação profissional e da formação em contexto de 
trabalho. Salienta-se que 17 inquiridos obtiveram o seu 
emprego através da frequência da formação profissional  
em instituições.

Por outro lado, de acordo com os entrevistados, veri-
ficamos que as instituições que participaram no estudo 
promovem, efetivamente, a inclusão laboral através da 
formação profissional. Os dados da presente investigação 
corroboram a opinião de Ribeiro (2009), dado que este 
autor também reconhece que esta tipologia de formação 
é imprescindível no processo profissional, pois reúne um 
conjunto de ferramentas que permitem a preparação, o de-
senvolvimento e a aplicação das competências adquiridas. 

No que diz respeito à existência das medidas de apoio, 
14 inquiridos atribuem muita importância a este fator. 
Os representantes das instituições de apoio à formação 
profissional salientam a importância da existência destas 
medidas que, na sua ótica, caso não existissem, seria ainda 
mais difícil estes adultos iniciarem o seu percurso profis-
sional. Contudo, a sua durabilidade é criticada por quem 
se encontra no terreno, pois a sua curta duração, por vezes, 
não permite realizar os ajustes necessários a cada caso.

No que concerne ao objetivo dois (2), “analisar a im-
portância das relações interpessoais com as chefias, com 

os colegas de trabalho, da igualdade salarial, da promoção 
profissional e das adaptações físicas para o bem-estar 
no local de trabalho”, verificamos que 19 inquiridos con-
sideram as relações interpessoais com as chefias muito 
importantes para o seu bem-estar. A igualdade salarial 
representa um indicador muito importante para todos os 
inquiridos, assim como as relações interpessoais com os 
colegas de trabalho (16 inquiridos) e a promoção profis-
sional (15 inquiridos). Relativamente às adaptações físi-
cas no local de trabalho, 17 participantes consideram, 
igualmente, este indicador muito importante. Embora  
a maior parte dos inquiridos apresente características de 
dificuldade intelectual e desenvolvimental (DID), a maio-
ria reconhece a importância de possíveis adaptações no 
seu espaço profissional. 

As respostas dos entrevistados vão ao encontro de 
alguns destes fatores sendo que: os representantes refe-
rem a importância do salário; a flexibilidade de horário; 
as relações interpessoais; o apoio da família; o reconheci-
mento das chefias; as adaptações físicas; e a aceitação de si 
próprio. Nesta linha de pensamento, Walton (1973, cit. por 
Abreu & Moraes, 2012) reconhece que a satisfação laboral 
e a qualidade de vida no trabalho caracterizam-se pelos 
seguintes fatores: remuneração adequada; condições de 
segurança, higiene e saúde física/mental; partir das po-
tencialidades e capacidades de cada pessoa; progressão 

Categoria Subcategorias Indicadores ou segmentos de texto N

Obstáculos de 
adaptação ao 

emprego

Falta de trabalho/não renovação  
de contrato "Falta de trabalho ou não renovarem o contrato" 1

Extinção de profissões "Deixar de existir este tipo de trabalho" 1

Obstáculos físicos

"Substituição de degraus por rampas"

"Por vezes há coisas no meio do caminho"

"Adaptações arquitetónicas"

3

 Conhecimentos inerentes ao exercício 
das funções

"No início era difícil identificar os números"

"Estar a fazer outras tarefas que não estava habituada a fazer"

"Algumas tarefas que eram mais difíceis"

"Alguma dificuldade em certas tarefas" 

4

Ritmo de trabalho
"Cansaço e excesso de carga horária às vezes"

"Adaptação ao ritmo de trabalho"
2

Falta de transporte "Falta de transporte" 1

Integração inicial "Integração no início" 1

Adaptação 
aos colegas

"Adaptação às colegas de trabalho"

"Não conhecer ninguém, foi difícil para mim"
3

Falta de 
confiança

"Falta de confiança para falar com as pessoas"

"Era muito envergonhada"
2

 Nenhuns "Não houve" 4

Tabela 3 Obstáculos de adaptação ao emprego

tes condições: serem detentores de um contrato de tra-
balho ou estarem abrangidos por medidas de apoio ao em-
prego e/ou estágios profissionais e realizarem os devidos 
descontos fiscais. Para o nosso estudo foram entregues 20 
questionários. A outra amostra é composta pelos repre-
sentantes das instituições de apoio à formação profissio-
nal. Das 6 entrevistas solicitadas, 4 foram realizadas. 

Como podemos observar na Tabela 1, a idade dos tra-
balhadores varia entre os 20 e os 60 anos de idade, sendo 
15 do género feminino e 5 do género masculino. Apenas 
1 inquirido não frequentou a escola, 5 adultos frequenta-
ram o 1.º ciclo, 8 o 2.º ciclo, 5 o 3.º ciclo e 1 tem o grau de 
licenciatura. Relativamente ao estado civil, verificamos  
que 14 são solteiros, 2 são casados, 2 são divorciados e 2 
são viúvos. 

Indicador N %

Género

Feminino 15 75%

Masculino 5 25%

Idade

20-30 9 45%

31-40 6 30%

41-50 3 15%

51-60 2 10%

Habilitações Académicas

Sem escolaridade 1 5%

1º ciclo 5 25%

2º ciclo 8 40%

3º ciclo 5 25%

Licenciatura 1 5%

Estado Civil

Viúvo/a 2 10%

Divorciado/a 2 10%

Solteiro/a 14 70%

Casado/a 2 10%

Tabela 1 Caracterização dos adultos com deficiência

Podemos verificar, na Tabela 2, que os entrevistados per-
tenciam às seguintes instituições: Cooperativa Vários, 
Associação de Paralisia Cerebral de Viseu (APCV), Asso-
ciação de Solidariedade Social de Lafões (ASSOL) e Asso-
ciação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental (APPACDM). 

Entre-
vistado Idade Género Habilitações 

Académicas Instituição Instituição

E1 36 F Licenciatura Coordenadora Vários

E2 36 M Mestrado Coordenador APCV

E3 57 M Licenciatura Membro  
da direção ASSOL

E4 35 F Licenciatura Coordenadora APPACDM

Tabela 2 Caracterização dos adultos com deficiência

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em função do objetivo um (1), “analisar o papel da família, 
da escola, das instituições sociais, da formação profissio-
nal e das medidas de apoio na inserção profissional/obten-
ção de emprego do adulto com deficiência”, 19 inquiridos 
atribuem muita importância ao apoio da sua família e 
no que diz respeito à informação reunida pelos represen-
tantes das instituições de apoio à formação profissional, 
os entrevistados referem que o apoio da família é um  
fator imprescindível para o sucesso da inserção laboral 
do adulto com deficiência. Alarcão (2002), Cardoso (2006) 
e Regageles (2012) referem, inclusive, que a família é uma 
fonte de laços emocionais onde há o desenvolvimento de 
capacidades profissionais e sociais, fundamentais na pre-
paração para a vida independente. 

No que diz respeito ao apoio da escola, 16 inquiridos 
consideram-no muito importante enquanto contributo 
para inserção profissional/obtenção de emprego. Os re-
presentantes das instituições de apoio à formação profis-
sional referem que o contributo da escola é fundamental 
para a aquisição de competências de natureza distinta e 
que é essencial para sensibilizar todos os alunos acerca da 
responsabilidade social de cada um, para que a longo pra-
zo, quando estes crescerem e estiverem inseridos no mer-
cado de trabalho, estejam já sensibilizados e informados 
acerca da efetiva inclusão. Neste contexto, também Palli-
sera (1996) considera que a educação desempenha um pa-
pel duplo de carácter social, presumindo uma alteração no 
desempenho e no próprio estatuto, assim como a aquisição  
e desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

No que concerne ao apoio prestado pelas instituições 
sociais, 18 inquiridos considera-o muito importante para 
a inserção no mercado de trabalho. Os representantes 
das instituições de apoio à formação profissional enfati-
zam o seu papel, considerando que deve existir uma rede 
de parcerias para que a inserção laboral seja mais eficaz. 
Nesta linha de pensamento, Ferreira (2008) reconhece a 
importância da cooperação entre todos os participantes 
no processo, pois potencia uma inclusão laboral com  
segurança e solidez. 

Relativamente à formação profissional, 18 inquiridos 
indicam que este fator é muito importante para a inser-
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Por último, destaca-se que a duração das medidas de apoio 
deveria ser mais extensa, no sentido de possibilitar uma in-
clusão laboral mais eficaz. 

Neste âmbito, Ecotec (2000) refere que a legislação 
é, por vezes, mais centrada nas pessoas com deficiência 
e nas entidades empregadoras, esquecendo-se de outros 
intervenientes que podem ser fulcrais para dar resposta 
às necessidades e problemas existentes. Hillage e Pollar 
(1998) apresentam características relevantes das políticas 
de emprego, tais como: a definição do público-alvo; a iden-
tificação das necessidades para que haja uma priorização 
das mesmas; a definição de objetivos tendo em conta dife-
rentes períodos de tempo; a construção de modalidades de 
avaliação que possibilitem avaliar os resultados atingidos 
e ter em atenção as diferentes formas de financiamento. 
De acordo com Hazard, Filho e Resende (2007), não é su-
ficiente que exista legislação, pois a diferença está nas  
atitudes que viabilizem a aplicação dessas leis. Deste 
modo, é fundamental que o adulto com deficiência seja 
visto como uma pessoa com vontade própria. Os mesmos 
autores referem, igualmente, que o preconceito e as men-
talidades das pessoas fazem com que esta população em 
estudo seja observada de um ponto de vista frágil e, por-
tanto, são necessárias mais ações que sensibilizem toda  
a sociedade para a mudança. É importante referir que 
esta mudança deve ser desencadeada também junto das  
entidades empregadoras, para impulsionar o sentido de res- 
ponsabilidade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola, embora não seja uma entidade que providencie 
emprego, contribui para que o ensino seja adequado aos 
alunos com NEE, fazendo com que exista a aquisição de 
conteúdos curriculares e de competências profissionais 
(Fânzeres, 2007). No nosso estudo, constatámos que o papel 
da escola é muito significativo para a inclusão profissional 
destes adultos. É na escola que se obtêm as primeiras in-
formações transversais a qualquer função profissional que 
podem vir a exercer. 

Embora a escola tenha um elevado contributo, é im-
portante que ela reconheça a importância do seu apoio 
e das parcerias estabelecidas, uma vez que sabemos que 
o aluno com NEE, inserido numa turma do ensino regu-
lar, pode atingir mais e melhor os objetivos inicialmente 
definidos. Todavia, a outra face da moeda é, por vezes,  
esquecida. A ajuda mútua e as relações de amizade entre os  
alunos permitem educar todos para a via da compreensão e 
aceitação das diferenças humanas. A tolerância e o respeito  
desempenham um papel fulcral. Se o “Carlos”, um aluno dito 
normal, tiver na sua turma uma aluna dependente de uma 
cadeira de rodas — a “Alice” — quando o “Carlos” crescer  
e se formar em arquitetura (porque é o sonho dele e passa o 
tempo a brincar com legos) irá lembrar-se das dificuldades 
que a “Alice” tinha para se deslocar na escola e nas vezes que 

o “Carlos” tinha que ajudar a “Alice” a subir e a descer as es-
cadas quando iam lanchar ao bar que não possuía rampa de 
acesso para cadeiras de rodas. A vivência do “Carlos” com  
a “Alice” não irá contribuir para os sucessos arquitetónicos 
(e não só) relativamente às facilidades de acesso e afins?

Apurámos também que o apoio da família é im-
prescindível para a inserção profissional/obtenção de 
emprego. A família pode ser vista como “uma instituição 
fundamental da sociedade, pois é nela que se espera que 
ocorra o processo de socialização primária, onde a formação  
de valores (…) só será confrontada no processo de sociali-
zação (…) através da escolarização e profissionalização” 
(Valadão & Santos, 1997, p. 22).

A formação profissional é um processo chave para 
que a inserção laboral destes adultos seja desenvolvida 
com sucesso. É através da frequência e participação na 
formação profissional existente nestas instituições do 
distrito de Viseu que estes adultos conseguem adquirir 
e desenvolver competências necessárias à obtenção de 
um emprego. De acordo com Claudino (1997), a formação 
profissional deve ser um processo contínuo e ajustado aos 
diferentes estádios da vida. Deste modo, esta adaptação 
poderá ser efetuada atendendo à carreira profissional e 
vida pessoal de cada indivíduo.

Verificámos que a rede de parcerias ainda é precária 
para a inserção profissional/obtenção de emprego. Falta 
uma maior colaboração entre todos os intervenientes para 
que este processo laboral seja melhor sucedido, através do 
vínculo entre escolas, instituições e empresas. Este pedido 
de fortalecimento das parcerias é uma “reaproximação 
dos mundos escolar e social, mediante o apelo ao trabalho 
em parceria entre os diversos profissionais, serviços e ins-
tituições dos sectores da educação, da saúde, da justiça,  
da acção social” (Ferreira, 2005, p. 508).

De acordo com Veiga (2006), existem ainda outros 
indicadores que dificultam a inserção laboral, nomeada-
mente: a pouca duração das medidas de apoio, o carácter 
competitivo da taxa de produtividade dos trabalhadores; 
os apoios similares que são atribuídos a pessoas que 
não apresentam deficiências e que estão em situação de  
desemprego de longa duração ou à procura do primeiro 
emprego; e a atribuição de apoios. 

A par de tudo isto, seria importante sensibilizar e  
informar as entidades empregadoras da obrigatoriedade 
(legal e social), em criar adaptações para que todos possam 
ter acesso aos edifícios e para a execução das tarefas profis-
sionais, atendendo às características de cada um. Uma 
maior aplicabilidade das políticas e mais contratações são 
recomendações deixadas por quem se encontra no terreno 
(adultos com deficiência e representantes das instituições 
de apoio na formação profissional).

No decorrer desta investigação, assistimos a algumas 
limitações que condicionaram a exploração desta temáti-
ca. Encontrar adultos com deficiência com os pré-requi-

na carreira; integração na entidade empregadora sem 
preconceitos e igualdade de oportunidades; igualdade no 
tratamento, liberdade de expressão e respeito pelos aspe-
tos particulares da vida de cada um e a importância social 
da sua profissão. 

No que concerne ao objetivo três (3), “identificar as 
barreiras à inserção profissional/obtenção de emprego do 
adulto com deficiência”, foram mencionados alguns indi-
cadores que podem ser considerados também barreiras de 
adaptação observadas na Tabela 3. 

Quanto à informação recolhida junto dos entrevista-
dos, estes referem oito dificuldades relativas à inserção labo- 
ral, sendo elas: trabalho não remunerado; curta duração 
das medidas de apoio; preconceito; falta de apoio técnico; 
políticas de empregabilidade; falta de transporte; escassos 
recursos financeiros; e a própria crise atual do país. Tam-
bém Gonçalves (2012) concluiu que o preconceito da socie-
dade, bem como a falta de informação acerca das capaci-
dades e das potencialidades das pessoas com deficiência, 
muitas vezes subestimadas, são os principais obstáculos 
à inclusão profissional/obtenção de emprego. A atual con-
juntura do país e a precaridade de ofertas de emprego são 
fatores também identificados pelos participantes da nossa 
investigação. Estes aspetos são também elencados por 
Gonçalves (2012), destacando-se que encontrar um empre-
go desencadeia “um grau de competitividade de tal forma 
que as pessoas com deficiência ou incapacidade partem 
em desvantagem” (p. 95). Contudo, os apoios financeiros 
existentes permitem, em alguns casos, os primeiros con-
tratos laborais da pessoa com deficiência. Assim, tendo em 
conta a nossa investigação, reconhecemos que sem estas 
medidas de apoio financiadas, o processo de empregabili-
dade dos adultos com deficiência poderá ser condicionado.

No que respeita ao objetivo quatro (4), “analisar as 
adaptações necessárias para a execução da função profis-
sional do adulto com deficiência”, foram evidenciados as-
petos que se consideram cruciais. Os 2 participantes com 
cegueira mencionaram que, embora as adaptações tives-
sem sido feitas (n=1), eram necessárias mais informações 
em Braille (n=1). Os 2 indivíduos com deficiência auditiva 
e os 2 inquiridos com cegueira referem que a adaptação 
sonora não foi efetuada. No que diz respeito à existência 
de rampas, 2 inquiridos com cegueira referem que esta 
adaptação foi feita para uma melhor circulação no local 
de trabalho. Relativamente à existência de elevadores, 1 
participante com deficiência motora, não dependente de 
cadeira de rodas, refere que esta adaptação foi feita no seu 
local de trabalho. Relativamente à adaptação das portas 
com largura suficiente para a circulação de cadeira de ro-
das, a totalidade dos inquiridos refere que esta adaptação 
não se aplica à sua situação. No que concerne às casas de 
banho adaptadas, 19 inquiridos referem que não se aplica, 
enquanto 1 menciona que esta adaptação foi feita (tra-
balhador com deficiência motora). No que diz respeito ao 

software no computador, 19 inquiridos referem que esta 
situação não se aplica às suas funções profissionais pois 
não utilizam este recurso para executar as suas tarefas 
no local de trabalho. Todavia, 1 inquirido indica que a sua 
entidade pretende fazer ajustes nesta área (inquirido com 
cegueira) e o outro inquirido, que utiliza o computador e 
que tem uma cegueira, menciona que esta adaptação não é 
aplicável. Assim, concluímos que este trabalhador, embora 
apresente limitações visuais, não considera necessária tal 
adaptação para o sucesso do seu desempenho profissional. 
Relativamente à disposição do mobiliário, 18 inquiridos 
referem que esta adaptação não se aplica à sua situação, 
embora 2 trabalhadores (com cegueira) tenham referido 
que esse ajustamento tenha sido efetuado. Contudo, o tra-
balhador com deficiência motora menciona que esta situ-
ação não se aplica às condições limitadas que apresenta, 
pois não é dependente de cadeira de rodas mas sim de um 
instrumento de apoio à marcha (muletas). Por último, no 
estacionamento reservado a pessoas com deficiência e 
sinalizado, 19 inquiridos referem que esta situação não se 
aplica às suas condições verificando-se aqui uma ausência 
de trabalhadores com carta de condução sendo que apenas 
1 trabalhador relata que esta adaptação foi efetuada.

Embora a maior parte das adaptações não se aplique 
às situações dos inquiridos, podemos verificar que isto  
acontece devido à maioria dos trabalhadores participantes 
no nosso estudo apresentar características inerentes à  
DID. Nestes casos, as adaptações apresentadas não se 
enquadram nas necessidades das pessoas com DID, mas 
sim nos outros tipos de deficiência onde consideramos ter 
reunido algumas informações relevantes. Neste contexto, 
Gottfredson (1996) realça que as barreiras físicas e a falta 
de oportunidades existentes no meio social em que a pes-
soa está inserida podem comprometer a acessibilidade  
a uma atividade, seja ela social ou laboral.

Quanto ao objetivo cinco (5), “identificar as melhorias 
de cariz social e político, na perspetiva das instituições de 
apoio à formação profissional, para promover a inserção 
profissional/obtenção de emprego do adulto com deficiên-
cia”, verificamos que ainda existem aspetos a melhorar. A 
efetiva contratação destes trabalhadores é premente, para 
se evitar o ciclo vicioso da dependência dos serviços. Ou 
seja, os adultos com deficiência frequentam a formação 
profissional e não integram o quadro das empresas, voltan-
do a procurar a instituição que prestou apoio no âmbito da 
formação profissional. O excesso de burocracia é elencado 
como um segundo aspeto a melhorar, pois dificulta o pro-
cesso de inclusão laboral. Verificamos, igualmente, que os 
entrevistados apelam a mais medidas de apoio que pos-
sibilitem concretizar a inclusão laboral. A aplicabilidade 
das políticas de emprego é um fator que merece destaque, 
pois de acordo com os entrevistados, nem sempre as políti-
cas ou diretrizes de empregabilidade representam a re-
alidade e conduzem a melhorias na vida desta população.  
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RESUMO
O presente estudo procura aflorar a interligação entre 
cognição e desenvolvimento nas esferas linguística e co-
municacional, sob a forma de pontos de vista que visam 
a conceção da Comunicação Aumentativa e Alternativa, 
enquanto processo promotor do pleno desenvolvimento 
do ser humano e a sua consequente inclusão na sociedade. 
Considerando a relevância deste tema na atualidade, apre-
senta-se um conjunto de observações em torno de um obje- 
to pedagógico que atesta uma proposta de intervenção 
lúdica no campo da Comunicação Aumentativa e Alternativa.

PALAVRAS-CHAVE
Comunicação Aumentativa e Alternativa; Linguagem;  
Língua; Fala; Desenvolvimento; Cognição; Emoções;  
Inclusão

1. NOTA INTRODUTÓRIA
Nunca como hoje houve tanta necessidade de se criarem 
espaços de reflexão em torno da Comunicação Aumenta-
tiva e Alternativa, como meio que permite estabelecer a co-
municação interindividual, garantindo a sua participação 
na sociedade em igualdade de direitos e oportunidades. 
A árdua tarefa de ensinar o outro a aprender, levando-o  
a consciencializar-se dos mecanismos a que se pode re-
correr para atingir o conhecimento é, deste modo, um  
imperativo que se constitui como uma via para aproximar 
pessoas. É dever da sociedade combater, senão minimizar, 
comportamentos que se impõem como uma barreira  
à afirmação das liberdades de cada indivíduo. Espera-se 
da Escola, em primeira instância, a missão de veicular  
o conhecimento criterioso sobre os papéis que cada agente 
educativo deverá desempenhar.

A este propósito, repare-se que a Escola Inclusiva,  

tal como foi preconizada na Declaração de Salamanca 
(1994)3, supõe a existência de uma resposta educativa 
individualizada, ajustada às necessidades específicas 
de aprendizagem de cada aluno. Pelo seu impacto fran-
camente positivo nas vidas de crianças e jovens de todo  
o mundo, é um desafio ao qual temos de saber responder. 
Todavia, a sua implementação como suporte aos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais requer que os 
profissionais sejam versáteis, multifacetados e recetivos 
a uma permanente flexibilização pedagógica, bem como 
estejam cientes das potencialidades e limitações inerentes 
a esta ferramenta didática.

Aprender a ler imagens implica um processo complexo 
e, por vezes, moroso de construção de sentidos, com base 
na identificação, na memorização de elementos visuais, 
reconhecendo-lhes traços diferenciadores de outros e/ou 
semelhantes a outros já apreendidos. Daí que as experiên-
cias visuais em ambiente educativo sejam profundamente 
integradoras de diferentes saberes, ao potenciarem o en-
riquecimento de competências. A rentabilização didática 
da imagem fixa permite captar a atenção do aluno: tarefas 
práticas são planificadas com base nas idiossincrasias do 
aluno e das competências a atingir.

A perceção visual, processo de organização da infor-
mação, reclama um treino que favoreça o reconhecimento 
de estímulos e experiências sensoriais distintas que pos-
sam ser associadas a conhecimentos prévios, de maneira 
a produzir sentido para o aluno. Nesta perspetiva, os com-
portamentos enraizados são transferidos para outros con-
textos da sua vida, dada a familiarização com situações 
passíveis de aprendizagem.

Na tentativa de assegurar a compreensão da inten-
cionalidade comunicativa, com vista à ação, a expressão 
verbal e não verbal requer um trabalho cuidadoso, funda-
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sitos estabelecidos para o preenchimento do questionário 
(serem detentores de um contrato de trabalho ou estarem 
abrangidos por medidas de apoio ao emprego e/ou estági-
os profissionais e realizarem os devidos descontos fiscais) 
foi uma dificuldade sentida. Nem todos os adultos con-
tactados, inicialmente, reuniam os critérios de inclusão  
na amostra, o que limitou a sua dimensão. Outra condicio-
nante encontrada ao longo deste estudo foi a disponibili-
dade das instituições de apoio à formação profissional, em 
que apenas 4 das 6 contactadas apresentaram recetividade 
para realizar a entrevista, o que também limitou o número 
de representantes da amostra.

Por último, consideramos que o nosso estudo foi en-
riquecedor, pois permitiu um conhecimento mais aprofun-
dado sobre esta temática. Através da análise da literatura 
e da realização da investigação empírica vrificámos que 
as pessoas com deficiência, em Portugal, continuam a ser 
cercadas por diversos tipos de barreiras e obstáculos de 
cariz social, físico e psicológico. Contudo, não deixam de 
reivindicar, diariamente, os seus direitos de cidadania e  
de aceder a uma vida autónoma e ativa na sociedade.

1. Este artigo é parte integrante da Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, 
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contemplava formação contínua para os profissionais que 
apoiavam crianças com Necessidades Educativas Especi-
ais. (Mendes, 2003, p. 119).

Foi, então, neste contexto que o Sistema PIC foi im-
plementado no país, em 1989, pelo Centro de Recursos do 
Ministério da Educação, sendo equacionado como um  
sistema adequado e eficaz. Da colaboração entre a Direção 
Geral do Ensino Básico e Secundário e a Federação Nacio- 
nal de Cooperativas de Educação e Reabilitação de Crian- 
ças Inadaptadas surgiram iniciativas de divulgação a nível 
nacional e formação para a utilização do sistema. (Mendes, 
2003, p. 120).

Em 1994, o Sistema SPC foi também traduzido para 
português, reforçando os estudos centrados no uso de si-
gnos gestuais e na aceitação da língua gestual como uma 
verdadeira língua materna para as pessoas com deficiên-
cia auditiva. Veja-se que, em Portugal, existiu, durante 
muitos anos, uma corrente que limitou o desenvolvimento 
e uso dos signos gestuais na educação das crianças surdas, 
assim como o uso dos signos gestuais e gráficos para as 
pessoas sem dificuldades auditivas. A publicação do Ges-
tuário (Dicionário da Língua Gestual Portuguesa), pelo 
Secretariado Nacional de Reabilitação, em 1991, represen-
tou também um passo importante na utilização da língua 
gestual para populações ouvintes e com problemas de lin-
guagem oral. (Mendes, 2003, p. 120).

Nos últimos anos, tem-se verificado um interesse 
crescente na implementação de uma intervenção baseada 
na Comunicação Aumentativa e Alternativa. Este progres-
so iniciou-se com a realização de projetos de investigação-
ação subordinados ao desenvolvimento de metodologias 
de intervenção e de tecnologias de apoio para promover  
a inclusão de crianças com Necessidades Educativas Espe-
ciais. Paralelamente, foi criado o Comité de Comunicação 
Não-Vocal, através do Centro de Análise e Processamento 
de Sinais, da Universidade Técnica de Lisboa, o qual pro-
moveu seminários temáticos e cursos, com o objetivo de 
sensibilizar os profissionais que trabalhavam nesta área. 
Observa-se, igualmente, um maior número de traduções 
de artigos e livros para a língua portuguesa, bem como de 
publicação de estudos neste âmbito. Para além disso, algu-
mas Universidades e Escolas Superiores de Educação têm 
incluído módulos alusivos à Comunicação Aumentativa 
e Alternativa no currículo de educadores e professores. 
(Mendes, 2003, p. 120).

Com efeito, o estudo do enquadramento teórico para 
o uso de metodologias de intervenção mais eficazes no seio 
da Comunicação Aumentativa e Alternativa tem emergido 
como uma prioridade, pois tem sido reconhecido que, inde-
pendentemente do sistema usado, o verdadeiro desafio é o 
desenvolvimento das competências comunicativas de cada 
indivíduo. (Mendes, 2003, p. 121). Saliente-se que os adul-
tos têm maior responsabilidade e controlo no que acon- 
tece durante estas interações, pelo que têm que prestar 

atenção aos sinais da criança ou do jovem, para poderem 
tirar proveito das suas intervenções, seguir as suas ini-
ciativas, estruturar as situações de diálogo e, a partir daí, 
desenvolverem a sua própria linha de atuação. Trata-se de 
um processo natural, espontâneo que potencia oportuni-
dades de comunicação e de aprendizagem.

Todavia, a introdução de um sistema aumentativo  
e alternativo de comunicação não é suficiente de per si 
para resolver as dificuldades de comunicação existentes. 
É necessário que o mediador domine estratégias para pro-
mover as funções comunicativas do indivíduo com pertur-
bações da linguagem, a fim de ser capaz de interagir de 
modo mais eficiente. Dito de outro modo, o mediador deve 
ser formado para dotar o outro de competências comuni-
cativas, reformulando a sua performance, de acordo com 
as atualizações que lhe vão sendo exigidas no trabalho  
desenvolvido com grupos distintos.

3. NO TRILHO DA INTERVENÇÃO: CONCEÇÃO DE UM 
INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
O instrumento pedagógico que elaborei resulta da con-
fluência de diferentes fatores. Primeiramente, relaciona-se 
com a vontade de produzir e de materializar conhecimen-
to e competência inerente à minha área académica, visan-
do o desenvolvimento da linguagem e, por conseguinte,  
da comunicação interindividual.

Em segundo lugar, esta construção totalmente conce-
bida por mim, mas inspirada em influências que apreendi 
ao longo do meu percurso pessoal e profissional, espelha 
a necessidade de criar algo inovador que se adapte a um 
leque variado de destinatários, dado que se institui como 
uma ferramenta versátil. Concebo-a, sobretudo, como um 
jogo, a partir do qual se podem realizar as mais diversas 
atividades exploratórias de uma determinada mensagem: 
simulações, treino fonético, alargamento vocabular, 
produções textuais, entre outras, com graus de complexi-
dade distintos. A pragmática, a fonética, o léxico, a mor-
fologia, a sintaxe e a semântica ocupam, nesta dinâmica,  
um espaço de partilha primordial.

Por fim, considero que estou a contribuir para o in-
vestimento na desocultação de capacidades junto de in-
divíduos com compromisso ao nível da linguagem e da 
comunicação, facto que muito me apraz, otimizando  
a qualidade da sua participação na Escola, na Família e  
na Sociedade.

Importa esclarecer alguns aspetos mais peculiares 
que refletem opções de cariz metodológico. Dei especial 
destaque ao nome, por enformar uma categorização que 
possibilita uma amplitude significativa de abordagens  
comunicacionais, uma abertura a várias tarefas e uma  
exploração aprofundada de questões linguísticas. O nome 
é, de resto, uma unidade lexical plurissignificativa que 
encerra em si toda uma arquitetura discursiva, susten-
tada na morfologia e na sintaxe9. Ao nomear cada objeto 

do na utilização de frases curtas, precisas, interativas, em 
que a cadência, a entoação e os gestos ocupam uma função 
importante. Todos os progressos do aluno merecem valori-
zação, através do reforço positivo, sendo que as expetativas 
encorajadoras do professor constituem um fator basilar no 
estreitamento de relações e, por conseguinte, no sucesso 
da aprendizagem. Pretende-se, pois, que o aluno consiga 
interpretar a realidade em que se move, adquirindo a auto-
nomia necessária para a sua inclusão na sociedade.

À luz das considerações enunciadas, proponho-me  
elaborar uma breve exposição que incida, do ponto de 
vista metodológico, na exploração de um enquadramento 
teórico bastante restrito, mas que verse um instrumento 
de aprendizagem muito lato, capaz de satisfazer as ne-
cessidades básicas e concretas dos alunos.

2. COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA: 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
A necessidade de o Homem compreender a linguagem re-
monta aos primórdios da humanidade. Na Antiguidade 
Clássica, surgem preocupações filosóficas que culminam 
em estudos sobre a natureza da linguagem, enquanto 
instituição humana (Carvalho, 1979, p. 3). Decorridos al-
guns séculos, com a publicação do Cours de Linguistique 
Générale, em 1916, de Ferdinand de Saussure, a Linguís-
tica nasce enquanto ciência, cujo objeto é a linguagem  
humana, vocal, articulada, visando a pertinência comuni-
cativa. (Martinet, 1991, pp. 11-31).
Baylon e Fabre (1990, p. 19) definem linguagem como uma 
faculdade universal que se traduz na aptidão para comu-
nicar por meio de sinais vocais. Chomsky, citado por Faria 
et alli (1996, p. 44), reconhece a natureza desta capacidade 
e identifica-a como Gramática Universal. Um ser humano 
normal, em circunstâncias normais de exposição à lín-
gua, é capaz de, com base nos princípios constitutivos da 
sua faculdade inata para a linguagem, formular hipóteses  
sobre o funcionamento da sua língua materna e, pro-
gressivamente, fixar os respetivos parâmetros fonéticos, 
fonológicos, morfológicos e sintáticos.

A aquisição da linguagem é progressiva na criança, 
estando condicionada não só pela sua maturação neu-
rológica, mas também pelo seu desenvolvimento intelec-
tual e afetivo. Assim, processa-se geneticamente com o de-
senvolvimento da personalidade da criança, dependendo 
também da interação indivíduo/ meio ambiente. Quando 
a criança consegue denominar objetos e noções, poderá 
exprimir-se verbalmente. Todavia, passa por uma série 
de fases, em que a expressividade promove um desejável 
desenvolvimento emotivo e significativo da linguagem.  
A criança compreende e comunica antes de dominar 
a linguagem falada, a qual, embora se esboce desde os 
primeiros meses, instaura-se somente pela capacidade de 
representação que pressupõe a imagem mental do objeto 
conhecido. No que respeita aos processos psicológicos que 

as crianças usam para aprender um sistema linguístico, 
destacam-se os fatores de performance4, isto é, como é 
que a criança estabelece sentidos, tendo em consideração 
possíveis limitações cognitivas que se podem evidenciar  
a curto/médio prazo. (Malmkjaer, 1996, pp. 239-251).

Assim, o desenvolvimento da consciência fonológica 
e, concomitantemente, o reforço vocabular decorrem do 
contacto contínuo e persistente com textos de natureza 
diversificada, da escrita de palavras familiares (através da 
memória) e de palavras não familiares (através da inven-
ção, da analogia e da metalinguagem)5.

Partindo deste quadro conceptual, analisemos, en-
tão, o lugar ocupado pela Comunicação Aumentativa  
e  Alternativa no seio da Linguística, em particular da  
Semiologia, ciência geral dos signos, que se debruça so-
bre todos os sistemas de comunicação não linguísticos.  
(Barthes, 1989, p. 9). Neste âmbito, há que salientar a noção  
de símbolo, sinal que marca uma relação analógica, con-
stituída numa dada cultura, com o elemento que signifi-
ca. O seu significado possibilita a comunicação. Ao longo  
dos tempos, o Homem inventou símbolos para traduzir  
o pensamento.

Von Tetzchner e Martinsen (2000, p. 22) consideram  
a Comunicação Alternativa como “qualquer forma de  
comunicação diferente da fala e usada por um indivíduo 
em contextos de comunicação frente a frente (…) para  
indivíduos que carecem da capacidade de falar”. Por outro 
lado, concebem a Comunicação Aumentativa enquanto 
meio “complementar ou de apoio (…), para promover  
e apoiar a fala e garantir uma forma de comunicação  
alternativa se a pessoa não aprender a falar”. Ocorre  
quando a comunicação de um indivíduo não é suficiente 
para se fazer compreender, através de sistemas sem ajuda6 
ou através de sistemas com ajuda7. Neste sentido, visa a au-
tonomia pessoal e inclusão social de cada indivíduo.

Em Portugal, a Comunicação Aumentativa e Alterna-
tiva é uma área de intervenção recente no que respeita ao 
apoio a crianças e jovens com deficiência mental e pro-
blemas graves de comunicação oral. O primeiro sistema  
alternativo de comunicação a ser introduzido em Portu-
gal foi o Sistema Bliss, em 1981, sob a égide dos Centros de 
Reabilitação de Paralisia Cerebral, cujo papel pioneiro na 
introdução desta nova forma de comunicação conduziu à 
realização de ações de formação ministradas por profis-
sionais da Universidade de Cardiff.8 (Mendes, 2003, p. 119).
Uma aplicação mais alargada dos sistemas aumentativos e 
alternativos de comunicação, em particular para pessoas 
com deficiência mental, surgiu em meados dos anos 80, 
com a efetivação de cursos que tiveram por base um acor-
do entre o governo português e o governo sueco na área 
da Educação Especial. Entre outras iniciativas, esta coope-
ração levou à criação de um Centro de Recursos no Minis-
tério da Educação para a produção de material pedagógico 
adaptado a diferentes tipos de deficiência, e que também 
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6. Constituídos por símbolos que não necessitam de quaisquer ajudas ou dispositivos. 
Algumas partes do corpo são o veículo para transmitir a mensagem (piscar o olho, apontar, 
abanar a cabeça para dizer sim ou não). 
7. Constituídos por símbolos que necessitam de um qualquer dispositivo exterior ao sis-
tema, por exemplo sintetizadores de fala ou tabelas de comunicação. 
8. Este sistema era, essencialmente, usado com crianças e jovens com paralisia cerebral ou 
outros tipos de deficiência motora. 
9. A título exemplificativo, um nome pode associar-se a uma ação e tem um sentido próprio 
que varia em função do contexto em que está inserido. 
10. É feita de diversos materiais e pode ser usada em diferentes suportes, devendo, contudo, 
estar posicionada no campo de visão do público a quem se dirige, de maneira a manter a sua 
atenção aquando da situação de comunicação. 
11. Este conceito define a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela 
capacidade de a criança realizar uma tarefa de modo autónomo, e o nível de desenvolvimen-
to potencial, determinado através da resolução de uma tarefa sob a orientação de um adulto 
(ou em colaboração com pares mais competentes). Na zona de desenvolvimento proximal 
para uma determinada tarefa, as crianças podem quase, mas não completamente, realizar 
essa tarefa por si só. No entanto, com o suporte de um adulto podem realizá-la com sucesso.
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da realidade, favorece-se uma concretização que consiste 
no primeiro passo para a formação da linguagem. Citando 
Todorov (1977, p. 245), “o simbolizante faz parte do sim-
bolizado”. Eis a teoria do signo linguístico, em que o si-
gnificado e o significante formam cadeias simbólicas num 
processo contínuo de descoberta e aprendizagem. Ainda  
de acordo com este autor, “o significado é sempre perti-
nente, e o significante sempre necessário.” (1977, p. 252).  
Segundo Roman Jakobson (s/d., pp. 98-99), para ser com- 
preendida, a mensagem requer um contexto extralin-
guístico para o qual remete, um código linguístico e um 
canal físico.

Em meu entender, formalmente, esta caixa de con-
ceitos, como a denominei, tem muitas vantagens: do  
ponto de vista tátil, é acessível; em termos visuais, é 
apelativa. A multiplicidade de cores, texturas e materiais  
constituintes deste objeto didático é uma mais-valia no  
estímulo sensorial dos seus futuros utilizadores. Trata-
se de um objeto didático que agiliza o desenvolvimento 
da linguagem, mediante uma intervenção prática junto 
de crianças e jovens com problemas de comunicação. 
Primando pela funcionalidade, alia a oralidade à escrita,  
estimula a curiosidade e ajuda a desenvolver a imaginação 
de quem o manuseia. É um bom testemunho de baixa 
tecnologia que contém uma Tabela de Comunicação, re-
curso utilizado para transmitir mensagens distintas10.

Aquilo que eu idealizo, com esta criação, é que seja 
dada a possibilidade de a criança ou o jovem, ao observar  
a informação que tem diante de si, lhe encontrar utilidade 
e decidir aquilo que quer aprender, sob a orientação do me-
diador. E porque tudo é comunicação, cabe-lhe a si saber 
aplicar este instrumento de aprendizagem, tendo espe-
cial cuidado com os gestos, o tom de voz e as expressões 
faciais e/ou corporais. O mediador deverá, pois, adaptar 
a linguagem (concisa, clara e simples) às características  
e à faixa etária do público-alvo, para que a mensagem seja 
compreendida. É essencial ter em conta as limitações de 
cada indivíduo e respeitar o tempo de que necessita para 
responder.

Como estratégias de interação no desenvolvimento 
dos planos de intervenção, o mediador deverá demonstrar 
calma, confiança, flexibilidade, persistência e expetativas 
relativamente às aptidões comunicativas daqueles a quem 
se dirige, a fim de promover simetria nos turnos de con-
versação durante a interação, atribuindo significado à par-
ticipação dos indivíduos.

Por sua vez, a organização do espaço e a localização 
dos materiais devem favorecer a interação comunicativa. 
Resta relembrar a importância da planificação de ativi-
dades que podem incentivar o desenvolvimento de fun-
ções comunicativas (ensinar a comunicar, para que as  
crianças ou os jovens consigam intervir nos contextos 
do dia a dia), designadamente requerendo a colaboração 
ativa da Família.

4. CONCLUSÕES
Em síntese, a Comunicação Aumentativa e Alternativa 
funda-se no saber linguístico (i) interindividual, parti-
lhado por um determinado grupo, embora com diferenças 
relativamente a outros falantes da mesma comunidade lin-
guística; (ii) aprendido no contexto social, em função do 
contacto com meios linguísticos variados; (iii) sistemático, 
dado que há uma relação que se estabelece entre os diver-
sos elementos que constituem uma língua, assim como 
os conhecimentos que os falantes têm sobre a sua língua; 
(iv) técnico, pois supõe um conjunto de normas que nos  
permitem utilizar a língua; (v) imutável e mutável, uma vez 
que se trata de um sistema que está em constante evolução, 
embora de forma gradual.

A Comunicação Aumentativa e Alternativa é, atual-
mente, uma área do saber que merece um olhar crítico da 
comunidade científica. Dela emanam vários estudos que 
evidenciam a premência de pôr em prática competências 
determinantes para as boas práticas pedagógicas junto  
de alunos com problemas ao nível da linguagem e da co-
municação.

Estas ilações conduzem-nos à abordagem ecológica 
de Bronfenbrenner, em que se realça uma influência bidi-
recional no condicionamento entre sujeito e os múltiplos 
ambientes nos quais ele se movimenta. Por outro lado,  
a teoria sociocultural do desenvolvimento cognitivo de 
Vygotsky enfatiza a importância da interação social com 
os adultos na aprendizagem das crianças. De acordo 
com o autor, as crianças desenvolvem competências com 
base na interiorização dos resultados das interações que 
estabelecem com os adultos, os quais dirigem de forma 
mais eficaz a aprendizagem na zona de desenvolvimento  
proximal11.

No contexto de uma sociedade cada vez mais hete-
rogénea, há, pois, que superar as adversidades e os cons- 
trangimentos que possam bloquear a qualidade da díade 
ensino/aprendizagem, na relação que se estabelece en-
tre mediador e criança ou jovem. Reconhece-se, igual-
mente, que persistem dificuldades na inclusão social  
de pessoas com limitações de ordem variada, que se pren-
dem com crenças inusitadas. De facto, há ainda um longo 
percurso a trilhar para esbater as diferenças e desigual-
dades, numa sociedade que se quer cada vez mais cons-
ciente e tolerante.

1. Artigo redigido no âmbito do Mestrado em Educação Especial – Especialização nos 
Domínios Cognitivo e Motor, do Instituto Politécnico de Beja 
3. Todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente das 
dificuldades e das diferenças que apresentem, cabendo às escolas reconhecer as suas ne-
cessidades e garantir uma resposta educativa equitativa, através de currículos adequados, 
de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas eficientes, da rentabilização de 
recursos e da cooperação entre os intervenientes no processo de ensino/ aprendizagem. 
4. Generalização, léxico e morfologia. 
5. Estas propostas norteiam-se pelos estudos preconizados por Gombert, 1990; Morais e 
Teberosky, 1994; Ehri, 1997; Bousquet et al, 1999; Karmiloff-Smith, 1995, citados por Horta, 
I. V. e Martins, M. A. (2004, pp. 214-215) 
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pin: Como surgiu a situação concreta da realização de um 
jogo inclusivo que contempla as diferentes dificuldades 
sensoriais?

susana: para mim não faz sentido dizermos que estamos 
preocupados com a INCLUSÃO, quando não apresentamos 
e não damos a conhecer às pessoas, nomeadamente, às  
crianças as várias formas de comunicar que existem. 

É com alguma perplexidade que se vê que nas esco-
las estes sistemas não são falados, não são apresentados 
às crianças. Devíamos apresentar este tema a todas as cri-
anças, nem que fosse uma só vez, por exemplo, numa aula  
de cidadania.

O facto de as crianças terem a oportunidade de co-
nhecer outros alfabetos e de poderem interagir com todas  
as crianças, independentemente das diferenças de cada  
uma, vai fazer delas, certamente, crianças mais ricas 
e mais bem preparadas, quer intelectualmente e quer 
emocionalmente.

Se ambicionamos uma sociedade para Todos temos 
que, desde cedo, promover e potenciar este contacto, este 
conhecimento e estes momentos de interação e de partilha 
entre as crianças. Só desta forma estamos a conceder a to-
das as crianças o direito ao saber e o direito a brincar. E 
estes são fatores imperativos numa sociedade que se quer 
responsável, aberta e inclusiva.

O jogo INCLU vem contribuir para uma sociedade me-
lhor e mais plural, possibilitando a Todos os mesmos direitos,  
designadamente, o direito ao saber e o direito de brincar.

pin: Quando refere que as crianças reagem com alguma 
perplexidade perante o jogo refere-se a que contextos em 
especifico, visto que hoje em dia Todas as crianças com 
diferentes problemáticas estão na escola e é comum de 
uma forma ou de outra existir algum reconhecimento…

susana: Não, isso não me parece, pode existir em alguns 
contextos, mas por exemplo, tenho a noção de que muitos 
professores de educação especial não conhecem o jogo. De 
todos os workshops que fiz as crianças surpreendem-se 
com esta informação, daí a minha ideia de que estas "lin-
guagens" não são abordadas na escola

Considero importante uma rede escolar que fizesse 
uma distribuição deste jogo. Deveria existir um destes 
jogos em cada biblioteca. 

pin: O título inclu parece-nos bastante óbvio, foi desde o 
inicio esse o escolhido ou na base da ideia estava contem-
plado outra ideia?

susana: Não, o jogo foi passando por vários nomes foi um 
processo, quase no final, já a sair da editora é que este tí-
tulo foi o decidido. Porque queríamos um nome universal 
e que refletisse o seu conteúdo. Chegámos assim a um com 

carácter único, universal e que espelhasse, para além da 
sua vertente lúdica e didática, o seu elemento diferencia-
dor — inclusivo.

pin: E qual a razão para a escolha das cores no primeiro 
jogo lançado?

susana: As Cores, por ser um título abstrato, sem idade, 
e que por este motivo permite construir um universo de 
palavras.

Porque o tema do jogo conduz-nos a relacionar com 
esse contexto. As cores parecia o mais acessível, pois es-
tão em todo o lado. São os temas, neste caso, as cores, 
que regem a dinâmica das várias atividades e jogos que o  
inclu cores oferece. 

pin: Depois das cores qual o próximo jogo que está a pen-
sar dar continuidade ao projeto?

susana: A ideia é lançar a coleção de jogos inclu, em que 
cada jogo tem um tema associado. Já temos alguns jogos 
em carteira, mas ainda não decidimos qual vamos lançar 
brevemente. Vai ser surpresa, mas já existe muito trabalho 
feito. 

pin: Para quando as novidades?

inclu é um jogo totalmente inclusivo idealizado, 
construído e comercializado por Susana Magalhães 
da Costa. Tem 40 anos, é formada em arquitetura, 
área em que trabalhou durante 15 anos. A Susana 
considera-se uma pessoa sensível e preocupada 
com várias questões, nomeadamente, no que diz 
respeito às crianças, aos idosos e aos animais. 

Lutadora e persistente, não se deixa ficar pela 
intenção de fazer, passando à ação mesmo que 
perante ela esteja um enorme desafio, um mundo 
completamente novo e desconhecido. Foi com ela 
que estivemos à conversa.

— Entrevista conduzida por Elvira Cristina Silva

 
 

pin: Sabemos que a Susana não está na área da educação. 
Quem é a Susana que está na base da ideia e concretização 
do Jogo INCLU? 

susana: A minha área de formação é arquitetura. Traba-
lhei durante quinze anos nesta área e continuo a gostar  
e a dizer que é das profissões mais completa, abrangente, 
exigente e humana…Por detrás do inclu também está um 
projeto muito humano, muito abrangente e que deu muito 
trabalho.

pin: Deixou a arquitetura, porquê?

susana: A vontade de criar este jogo surgiu há mais de 5 
anos, ainda eu estava empregada a exercer arquitetura, e 
era nos meus tempos livres que ia desenvolvendo o jogo. 
Mas a dada altura tive de optar entre arquitetura e o jogo, 
e optei por me lançar neste novo e enorme desafio. 

pin: Como surgiu a ideia do jogo?

susana: Uma situação que assisti um dia num parque  
e que desencadeou de certa forma essa decisão. Uma cri-
ança abordava uma outra e esta não reagia, não existia 
meio de comunicação porque uma das crianças era surda. 
Fiquei a pensar na situação e considero que foi o desenca-
dear de respostas, um elo que permitisse a comunicação 
entre todas para que aquele episódio não se repetisse.

pin: A ideia pensada começou a ter estrutura mental?

susana: Sim, foi uma situação parecida à de criação típica 
de arquitetura, a vontade, a necessidade, esboços do pre-
tendido, o que existia, pesquisas de mercado, as formas de 
comunicação, tinha que ser didático, abordar o conheci-
mento e ser lúdico entre crianças e gerações, entre muitos 
outros aspetos.

pin: Possibilitar o entretenimento intergeracional?

susana: Sim, sem dúvida. 

Caminham Ao Nosso Lado…
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No dia treze de abril de 2016, A Pró-Inclusão — Associação 
Nacional de Docentes de Educação Especial (PIN-ANDEE), 
no âmbito do seu plano de ações de sensibilização/for-
mação, acompanhada por um grupo de 15 profissionais 
da área da educação, realizaram uma visita pedagógica 
à HARPA — Associação Recriar para Aprender, sita na 
Quinta de S. João dos Montes — Alhandra, tendo como  
objetivo fulcral dar a conhecer a Pedagogia Waldorf. 

Artigo

HARPA — Associação Recriar 
para Aprender
Visita Pedagógica
— Sofia Duarte Andrade

Docente de Educação Especial especializada no Domínio Cognitivo Motor. Docente do Quadro do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté. 
Assessora Técnico Pedagógica da PIN-ANDEE. E-mail: smtduarte@gmail.com

A HARPA — Associação Recriar Para Aprender, é uma associação sem fins 
lucrativos, de natureza pedagógica e sociocultural, reconhecida pela Ministério da 
Educação. Foi fundada em 1999, por um grupo de professores, no intuito de servir  
a Vida, enquanto caminho de aprendizagem e o Homem, enquanto sujeito-criador  
de percursos de vida, acompanhando-o da infância à idade adulta. Apresenta-se como 
um espaço educativo e autoeducativo que se fundamenta numa visão integradora  
do ser humano nas suas vertentes física, afetiva, cognitiva e espiritual, reunindo 
professores e pessoas ligadas a diferentes áreas profissionais, interessadas em 
trabalhar sobre questões ligadas à educação em geral e à autoeducação em particular. 
— In: www.harpa.pt

Entrada da Harpa

Visitantes acompanhados pela  
Dra. Leonor Malik e outros 
elementos da equipa da Harpa

susana: Para breve. Estejam atentos à página da inclu 
no facebook https://www.facebook.com/jogoinclu/ e ao site 
www.jogoinclu.com.

pin: Quanto tempo demorou entre a ideia inicial e a cons-
trução física do jogo?

susana: O jogo inclu demorou mais de 3 anos a estar con-
cluído e é fruto de um trabalho conjunto, com crianças, 
jovens, adultos, com e sem deficiência, e técnicos de vári-
as áreas e de várias entidades, em que todos os detalhes 
foram pensados, testados e estão validados.

pin: Porquê um jogo de cartas?

susana: tinha que ser um suporte universal, as cartas são 
funcionais, é prático.

Tudo está pensado neste jogo e tem uma justificação. 
Antes de ser comercializado foi testado e demorou 3 anos 
para a sua implementação. 

pin: Obteve algum patrocínio para a realização do jogo?

susana: Não obtive nenhum patrocínio. Foi tudo reali-
zado com capital próprio. Mil exemplares. Tudo feito em 
Portugal e está pensado para passar fronteiras. 

pin: Que associações/entidades contactou para a elabo-
ração das várias do jogo?

susana: Muitas. Desde escolas, associações e entidades 
de relacionamento próximo com o público alvo do inclu 
Cores, as crianças. No site estão contempladas as enti-
dades que contribuíram para o desenvolvimento do jogo 
mas ressalvo as que tiveram um papel importantíssimo:  
a Casa Pia de Lisboa, Acapo e Descobrir – Gulbenkian. 

pin: Que reações tem tido? Qual a característica mais mar-
cante que tem sido evidenciada?

susana: De um modo geral, temos tido um feedback muito 
positivo por parte de quem contacta diretamente com os 
jogos inclu, enaltecendo as suas características didáticas, 
lúdicas, pedagógicas e inclusivas.

 A característica mais evidenciada é o fato de ele ter 
nas cartas uma letra representada nos três alfabetos.

pin: Numa sociedade com imensa oferta digital como vê 
o interesse pelo inclu? Está pensado outras modalidades 
para o inclu ou é uma aposta exclusivamente física?

susana: Há espaço para tudo, este jogo pressupõe o toque, 
a interação e a partilha física. Mas está pensado futuras 
dinâmicas entre um suporte digital e o físico. Por exemplo 

jogar com o computador. O jogo físico interagir com o digi-
tal. São coisas a ponderar. A ideia existe, falta como sem-
pre, o financiamento. As atividades atuais também não são 
estanques, há sempre novas possibilidades quando se pega 
no jogo. Existem duas versões/propostas que constam 
na caixa do jogo e mais propostas on-line no nosso site  
http://jogoinclu.com/. Mas as atividades são diversas. 

pin: Abordou a importância deste jogo nas escolas, a  
Susana desloca-se a escolas para divulgar a jogo?

susana: Sim, sempre que solicitem e que tenhamos dis-
ponibilidade. Escolas, associações, ludotecas, entre outros 
espaços.

pin: Da sua parte qual a disponibilidade e como gere os 
eventuais convites para escola e outros eventos?

susana: Depende, qual a situação que necessitam. Faço 
workshops em salas mediante um custo com jogo incluído, 
como faço palestras para divulgação e venda do jogo. Um 
pouco de tudo. 

pin: Participou no concurso creative gifts tendo sido a inclu 
uma das mais votadas quer falar-nos dessa experiência?

susana: Gostei muito. Foi bom ver as pessoas, às quais eu 
agradeço, a votarem num produto 100% português. 

Ainda não ganhei um prémio mas para lá caminho,  
a pouco e pouco, e com muito esforço. (risos) 

pin: Como vê a inclusão no seu quotidiano?

susana: …Não vejo!

pin: Sendo a pin uma associação que visa a Inclusão como 
encara a associação enquanto parceira do projeto?

susana: Agradeço a oportunidade de divulgação e tenho 
todo o prazer em ter como parceiras entidades que tam-
bém vão ao encontro dos objetivos do jogo inclu.
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De salientar alguns aspetos referidos:

A Pedagogia Waldorf “tem as suas raízes” na filosofia da 
educação do filósofo alemão Rudolf Steiner; o qual advoga 
que a educação deve congregar, de forma holística, o de-
senvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos 
alunos com o objetivo de formar cidadãos livres, integra-
dos, socialmente competentes e moralmente responsáveis; 
defendendo para tal a necessidade das escolas e dos seus 
professores terem autonomia para determinar o currículo, 
metodologia e intervenção.

O fundamento da Pedagogia Waldorf baseia-se numa 
antropologia extremamente aprofundada que Steiner 
nos deixou; há um conhecimento aprofundado daquilo 
que são as necessidades e características de cada fase do 
desenvolvimento e isso é que tem de ”ser servido”. Todo e 
qualquer conteúdo e atividade escolar que não esteja ao 
serviço daquele nível etário não serve para nada.

Metodologia de trabalho biográfico pedagógica: o mais 
importante a ter em consideração é a história de vida do 
aluno, o seu percurso, as suas necessidades, de modo a que 
este encontre o seu próprio projeto de vida. Partindo da 
análise, tentamos identificar o problema e aproveitando o 
meio envolvente que rodeia a criança, construímos o seu 
programa. Identificamos o que é que aquela criança preci-
sa e partimos daí. O professor, a par com a família, passa a 
ser o responsável por aquela criança e, como tal, tem de ter 
a resposta adequada para ela, diferente de todas as outras.

Currículo Waldorf: nada neste currículo escolar está lá 
por acaso. É aquele naquela idade. Por isso não muda des-
de o início do século XX. As histórias que são contadas em 
cada nível etário, ano escolar, o tipo de abordagem que se 
faz com determinados conteúdos da matemática, … é aqui-
lo naquela idade. Não porque eu gosto ou porque é giro. É o 
que a criança precisa. O currículo é decidido em relação ao 
que a criança/o aluno necessita e não em função do que os 
nossos governantes decidem.

Se uma criança tem uma determinada idade e naquele 
momento precisa, por exemplo, para se desenvolver de ter 

muito espaço físico e experimentar sensações (até porque 
faz parte da natureza humana), essa necessidade deve 
“ser alimentada”. Se tudo o que faz não vai ao encontro 
dessa necessidade, estamos a contribuir para fomentar/
construir um problema de aprendizagem. Está mais que 
provado que nós (seres humanos) começamos sempre 
pela experiência para aprender verdadeiramente de forma  
integrativa e só depois chegamos ao conceptual. Mas ge-
ralmente na Escola, dita normal, funciona exatamente ao 
contrário, começamos pelo conceptual e só passado algum 
tempo é que lá vamos fazer uma experienciazinha.

A exploração dos conteúdos matemáticos surge da 
necessidade da resolução de um problema que se colocou 
ou duma questão levantada. A própria língua materna  
é sempre trabalhada em função do tema/área que estão  
a explorar (historia, ciência, …). As áreas artísticas comple-
mentam o trabalho que é realizado nas áreas curriculares. 
As terapias complementam a intervenção pedagógica sem-
pre que a situação do aluno peça ou exija outro tipo  
de intervenções, para complementar o que a própria peda-
gogia faz.

O Currículo Waldorf já exista. Tivemos foi de ‘agarrar’ 
nele e apresentá-lo de tal maneira que o Ministério con-
seguisse perceber que as metas iam ser atingidas e que não 
havia conteúdos em falta. Cumprimos a carga horária es-
tipulada pelo Ministério. 

Os alunos mais velhos ficam na escola entre as 09h00 
e as 17h00, mas a tarde fica reservada para as línguas es-
trangeiras e a parte artística. O período da manhã, que 
normalmente, inicia com um momento rítmico, expres-
sivo, é dedicado mais à aprendizagem de conteúdos das 
áreas curriculares.

A imagem da pedagogia steiniana não é apenas de-
senvolver a capacidade conceptual ou mental da criança  
e vá lá um bocadinho as afetividades por causa do trabalho 
social. É muito mais do que isso. É preciso acompanhar a 
evolução do ser humano no seu aspeto físico na sua to-
talidade, no seu aspeto de vitalidade progressiva, como é 
que ela funciona ao longo do crescimento, no seu aspeto 
afetivo ou anímico, que implica a questão das sensações, 
impressões, e depois toda a gama de sentimentos e conse-
quentemente a forma como me relaciono comigo e com os 

Espaço exterior 

A visita dividiu-se em 3 momentos:
 
1º – Apresentação da Pedagogia WALDORF;

2º – Visita guiada às instalações da HARPA; 

3º – Espaço aberto a reflexão/discussão conjunta.

Na fase inicial, fomos recebidos na sala de expressões 
pela Dra. Leonor Malik, Presidente da Associação Harpa, 
acompanhada por duas docentes, onde foi feita uma breve 
apresentação da Harpa, começando por explicar o processo 
que lhe deu origem, sua contextualização e caracterização.

 A Harpa como ato jurídico já existe desde 1999, em-
bora ainda sem sede própria. Funcionou na modalidade de 
ensino doméstico durante cerca de 4 anos, tendo a escola 
sido inaugurada em 2011. Neste momento têm autorização 
do Ministério da Educação para ter turmas até ao 9º ano 
de escolaridade. É uma IPSS do Ministério da Educação.

Nas palavras da Dra. Leonor Malik, a Harpa “surgiu 
da necessidade de dar resposta à necessidade do momento, 
mantendo-se até hoje esse mesmo fio condutor: as pessoas 
que vinham às formações ou que lá trabalhavam começa-
ram a questionar o facto dos filhos/netos irem para um Jar-

dim de Infância público, dito normal, quando poderia ha-
ver uma alternativa, a seu ver, diferente e mais adequada. 
Assim, o espaço de formação transformou-se e deu origem  
a um jardim de infância. E com o passar dos anos (e as crian-
ças a terminar o Pré-Escolar) voltaram a questionar: Então  
e agora? As crianças vão para uma escola?…

Assim colocámos o nosso trabalho e toda a nossa ex-
periência ao dispor, no sentido de acolher as necessidades. 
E singramos como escola com Pedagogia Waldorf. A Harpa 
não é uma escola, é uma associação que tem cá dentro uma 
escola com currículos próprios da pedagogia Waldorf. 

A escola tira partido do meio envolvente que a rodeia: 
a Natureza; assumindo-se esta como o verdadeiro terapeu-
ta na educação das crianças e entendendo-se a pedagogia 
como uma arte que o professor/educador deve cultivar ao 
longo de um processo de autoeducação para responder às 
necessidades educativas dos seus alunos, utilizando como 
instrumento um currículo cujo conteúdo esteja ao serviço do 
desenvolvimento do ser humano.

Permite-nos ter um currículo diferente que se vai ge- 
rindo ao longo dos anos até ao 3º ciclo de escolaridade (movi- 
mentando conteúdos independentemente dos anos e das 
áreas), em função das necessidades dos alunos e sua história 
de vida, desde que, chegados ao final do 9º ano os alunos 
tenham adquirido as metas traçadas para o final do Ciclo. 
Dá muito trabalho, mas é possível, a Lei permite.”

De seguida, aquando do intervalo das crianças, de modo 
a interrompermos o menos possível, as atividades letivas, 
fizemos uma visita guiada pelos vários espaços escolares 
(salas de aula, espaço exterior…), culminando com o re-
gresso à sala inicial, onde foram apresentadas, em traços 
gerais, as linhas orientadoras da Pedagogia Waldorf, no 
que diz respeito ao planeamento, dinamização e avaliação 
das atividades, assim como a metodologia subjacente,  
mediante algumas questões colocadas pelos ”visitantes”, 
tendo em conta o que se viu e a sua curiosidade pessoal 
acerca da Pedagogia Waldorf. 

A ideia de criar esta associação surgiu de um grupo de pro-
fessores que trabalharam de 1993 a 2008 num projeto de 
intervenção pedagógica no distrito de Lisboa — o Projeto 
“Aprender a Aprender — um Recurso Educativo de Auto 
Formação — acreditado pelo Conselho Científico-Peda-
gógico da Formação Contínua de Professores. Este projeto 
desenvolveu a sua atividade em escolas estatais do  
pré-primário ao ensino secundário, junto de alunos com 
dificuldades de aprendizagem e/ou inserção escolar e  
de professores que queriam refletir em conjunto sobre as 
suas práticas pedagógicas.

O trabalho realizado durante esses anos teve como finali-
dade desenvolver capacidades de aprendizagem ao longo 
da vida, numa abordagem biográfico-pedagógica, com obje-
tivos propostos pelos próprios intervenientes, adequados 
às suas necessidades educativas e de autodesenvolvimen-
to ao serviço do percurso de vida/escolar dos seus alunos.

Foi a evolução desse trabalho que levou o grupo a querer 
alargar essa intervenção a práticas de educação e autoedu-
cação onde aquelas mesmas necessidades pudessem ser 
respondidas fora do espaço físico da escola, num horizonte 
humano mais abrangente, mas integrando nos mesmos  
percursos escolares. Desde a sua fundação que a HARPA  
pretende oferecer propostas de trabalho, inspiradas na 
visão do Homem e da Vida, segundo a Antroposofia.

in: http://harpa.pt/harpa-associacao-recriar-para-aprender/genese-de-um-
projeto/
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as áreas curriculares: partilhamos com os pais como as 
crianças estão na escola; aprendizagem em geral, sem as 
especificidades da área: como está na relação com o pro-
fessor, com os colegas, chamamos-lhe mesmo o “olhar  
sobre a criança”. Partilhamos essa informação em reuniões 
individuais com os pais. 

2º – Por volta do carnaval (e não da Páscoa), pois assumi-
mo-lo como final do 1º semestre; fazemos uma avaliação 
descritiva em que temos já informação sobre a área especí-
fica de aprendizagem. Voltamos a reunir com os pais. Faze-
mos a 1ª pauta com avaliação qualitativa e quantitativa.

3º – no final do ano. Idêntico ao 2º momento.

As escolas assentes na Pedagogia Waldorf são escolas 
naturalmente inclusivas porque “o alimento que é servi-
do” aos alunos é o alimento apropriado para se reequili-
brarem, manterem o equilíbrio ou encontrar o equilíbrio 
que não tinham antes.

Necessidades educativas temos todos. E todos temos 
uma especial, por vezes não temos é bem consciência dela. 
Estas crianças que trazem estas questões são muito im-
portantes para o crescimento dos outros. Elas trazem-lhes 
a necessidade da vida, não é só o outro que é importante 
para a criança com necessidades, as outras crianças tam-
bém crescem muito com os desafios que estes meninos lhe 
podem por e elas podem ajudar muito neste sentido.

O espaço ideal de inclusão é a sala de aula, a escola 
como um todo, e o espaço envolvente ajuda.

Não é nada fácil. É muito difícil. É um caminho de 
avanços e recuos. De vez em quando há um recuo muito 
grande. É como as ondas…

Os problemas vão acontecendo e nós temos de lhes 
dar resposta.

Temos a agradecer à HARPA, na pessoa da sua Diretora 
— Dra. Leonor Malik, a disponibilidade, colaboração e 
simpatia dispensada, assim como a todos que tão agra-
davelmente nos receberam na “sua casa”. Gostámos muito, 
tendo inclusive, senão todos, pelo menos alguns de nós,  
ficado ainda mais alerta para a importância e impacto  
da diferenciação pedagógica na aprendizagem. 

Aqueles que por ventura queiram experienciar esta 
visão/partilha, convidamos a inscreverem-se no próximo 
ano letivo para nova visita que, oportunamente, divulga-
remos. 

Até breve!

Exemplos de 
trabalhos no Quadro 

Carpintaria  
– “Casa das Artes”

Sala das 
Massagens

Refeitório

Celeiro 

outros e com o mundo. Tudo isto é crescimento. Tudo isto 
é educação. E se não é contemplado dentro dum projeto 
escolar, a escola é um mero transmissor de informações, 
que é o que o computador faz.

É preciso que as crianças se apropriem do valor, da 
veneração que se deve ter pela vida e não apenas ter infor-
mações sobre ela, para que realmente se posicionem como 
cidadãos e mais tarde como pessoas adultas de uma forma 
responsável, não porque a lei o exija, mas porque encon-
tram na sua consciência essa forma de atuar.

"Pedagogia do Fazer": a exploração dos temas/conteúdos 
parte da observação/contacto com a Natureza que os ro-
deia, a qual levanta sempre grandes questões e problemas 
para resolver que são levados para dentro da sala de aula, 
onde vão ser trabalhados, em grande grupo, aos pares ou 
individualmente, consoante o interesse, a capacidade e 
curiosidade de cada um. O aluno envolve-se/participa no 
seu próprio processo de aprendizagem. Ele constrói e cons-
tata a evidência. A Aprendizagem como conceito vivo.  
É a minha aprendizagem — é uma aprendizagem signifi-
cativa. Vem ao encontro das minhas necessidades, eu não 
esqueço, transformo. Fica ‘impressa em mim’.

O gosto pela aprendizagem está presente. Eles estão 
ávidos e disponíveis para aprender. Demonstram muita 
curiosidade. É um desafio.

Os alunos não usam manual, têm cadernos grandes sem 
linhas que vão construindo, criando o seu próprio manu-
al com tudo o que fazem ao longo do ano. Só começam a 
escrever com caneta no 4º ano: arranjam penas, afiam-
-nas, fazem a tinta (usam as plantas). Começam por ver o 
que é a evolução da escrita do Homem e depois então pas-
sam para o uso da caneta que é de tinta permanente. Não 
usam esferográficas. Têm toda a matéria prima, os instru-
mentos próprios para poderem construir de uma maneira 
muito rica e viva a sua caligrafia. Algo fundamental, até 
porque hoje em dia é uma arte que está a cair em desuso. 

Os materiais e brinquedos usados são de origem Natural 
(cera de abelha em vez de plasticina, paus, pedras, con-

chas, panos…). Cada uma destas matérias primas tem uma 
impressão tátil única, diferente. Queremos oferecer o  
máximo de conhecimento possível a uma criança com  
aquilo que é o seu instrumento de aprendizagem: a Na-
tureza, experienciando-a, e não é sentando-se à mesa a 
fazer fichas que o consegue obter. O nosso espectro de  
sentimentos quando somos adultos é a consequência do 
espectro das impressões táteis que temos na infância. 

O tempo passado debaixo de um teto, numa mesa, 
sentado numa cadeira, é reduzido ao mínimo; o profes-
sor surge como mediador/orientador, não impõe, orienta,  
aconselha…

Não há troca de professores. Estes mantêm-se na escola 
até quererem e acompanham os seus alunos ao longo do 
seu percurso escolar. Todos têm formação na Pedagogia 
Woldorf.

O número de alunos por turma ronda os 15 no ensino 
básico, podendo, nas salas maiores, ir até aos 20. Na creche 
temos cerca de 12.

Avaliação: diferente nesta escola.
A reprovação não está no nosso horizonte, o aluno 

transita de ano porque esteve o ano inteiro a esforçar-se e o 
que não fez este ano, há-de fazê-lo no(s) ano(s) seguinte(s). 
A escala de avaliação vai do 3 ao 5 acompanhada duma 
avaliação descritiva (eliminámos o 1 e o 2). 

Podemos fazer testes/fichas de avaliação, mas por 
norma não sentimos muito a necessidade de o fazer. A 
avaliação é feita diariamente através da observação do 
trabalho do aluno, da sua capacidade de transposição da 
informação nos trabalhos/projetos que realiza e apresenta 
aos colegas, da análise do produto final realizado transver-
salmente nas diversas áreas ao longo do ano. 

Avaliar não é fácil. É Trabalho árduo até porque está-
vamos habituados a fazer de outra forma (quando demos 
aulas nas outras escolas por onde passámos). Temos 3 mo-
mentos de avaliação: 

1º – em dezembro, em que não nos pronunciamos sobre 

Interior de algumas salas de aula
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assaltava “E se algo corre mal?” levaram a outra busca.  
Desta feita, procurou-se suporte na instituição, ACTIVAR 
(Associação de Cooperação da Lousã), onde se obteve ou-
tra colaboração: um técnico3 com larga experiência em pro-
jetos de Ecoturismo Inclusivo. Numa entrega tão genuína  
e total deslocou-se ao local, e junto dos docentes, dos 
alunos do ensino secundário envolvidos no staff, e de to-
dos os curiosos e colaboradores, montou, desmontou, 
demonstrou, apaziguou os medos e contribuiu em larga 
escala, para que vivêssemos o momento, extasiados com a 
alegria e envolvimento dos alunos. Não só dos com graves 
limitações, mas também dos outros que colaboraram no  
transporte dos colegas.

Para a organização da atividade e implementação 
da intervenção sublinha-se que o envolvimento dos alu-
nos decorreu das suas motivações e escolhas. O trabalho 
foi planeado de forma centrada em cada aluno e na sua 
individualidade, permitindo a livre escolha, trabalhando 
com eles as suas preferências quando possível (e das suas 
famílias), prestando depois os apoios necessários para as 
colocar em prática.

Com a participação de alguns docentes e alunos, 
maioritariamente do Curso Profissional Técnico de Ani-
mação/Turismo Ambiental e Rural, numa lógica de traba-
lho cooperativo, em pequenos grupos, que transportaram 
os colegas com limitações motoras ao longo do percurso, 
foi possível viver um momento de partilha e convívio en-
tre todos, revelando-se uma estratégia eficaz, onde para 
além da promoção da atividade física e desportiva se refor-
çaram valores de responsabilidade, cooperação e cidada-
nia, permitindo uma efetiva equidade de oportunidades. E 

assim, se uns participaram caminhando em passo largo, 
outros houve que “correram” em percursos em marcha len-
ta ou em velocidade de cruzeiro transportados pelos co-
legas e professores, outros ainda, que escolheram tarefas 
aparentemente tão simples como segurar a fita da meta, 
assumindo um papel de liderança, levando essa respon-
sabilidade com a maior seriedade e orgulho possível. E na 
cerimónia de entrega de medalhas foram transparentes os 
sinais de que se sentiam bem com os outros e valorizados.

Para a avaliação da intervenção, uma ferramenta 
essencial para a promoção da qualidade e do desenvolvi-
mento contínuo, recorreu-se em larga escala à observação 
direta dos alunos. A avaliação da intervenção foi dificul-
tada pelas suas acentuadas dificuldades, alguns deles ape-
nas com comunicação não-verbal, mas ainda assim, foram 
inquiridos de forma compreensiva os atores envolvidos  
e os seus testemunhos, o desejo de repetir a experiência e 
os percursos, sorrisos, palmas e gargalhadas de satisfação, 
foram muito encorajadores e por si só reveladores do su-
cesso da iniciativa. Quando alunos com graves dificuldades 
ao nível da interação social, em tolerar o toque, em aceita-
rem mudanças permitiam que “estranhos” os sentassem  
na joelette para poderem repetir a experiência indica,  
claramente que a atividade lhes agradou. A repetir, sem 
dúvida!

CONCLUSÃO
Globalmente, acredita-se ter sido relevante o trabalho 
em parceria, sendo sem dúvida o pilar contributivo para 
o desenvolvimento desta intervenção e naturalmente 
para o seu sucesso, e um elemento fundamental da nossa 

INTRODUÇÃO
No âmbito do Programa do Desporto Escolar, realizou-se 
como já vem sendo hábito, em meados do mês de dezem-
bro, a prova de Corta-Mato do Agrupamento de Escolas de 
Arganil1. Esta atividade que envolveu cerca de 400 alunos, 
de todas as escolas do Agrupamento, do 4º ao 12º ano de 
escolaridade, este ano letivo incluiu no seu programa uma 
prova adaptada.

A presente intervenção educativa envolveu 6 alunos 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE) do 2º e 3º 
ciclos e ensino secundário que usufruem da medida Cur-
rículo Específico Individual, dois dos quais integrados  
na Unidade de Apoio Especializado para a Educação de 
Alunos com Multideficiência, com graves limitações em 
termos de atividade e participação, nas diferentes áreas.

Esta proposta de inclusão de alunos com NEE na ativi- 
dade surgiu no momento da divulgação da informação da 
realização do Corta-Mato junto da comunidade educativa. 
Algumas inquietações surgiram espontaneamente: “E os 
outros? E os que estão limitados em termos de participação? 
Ficam (apenas) no papel de público ou integrando as claques 
de apoio?”. Convictos de que a atividade desportiva é rele-
vante na promoção da qualidade de vida e autoestima  
dos alunos com deficiência, na aprendizagem da cidadania 
e fator de inclusão, definiu-se de imediato como objetivo 
principal alterar as condições da prova e ajudar os alunos 
com NEE de caráter prolongado, a terem a oportunidade 
de chegarem aos lugares onde decorre a vida dos colegas 
sem deficiência, em concreto à mata da Santa Casa da 
Misericórdia de Arganil onde se desenvolveu a prova,  
participando da forma possível no conjunto das ativi-
dades, acedendo e agindo naquele espaço natural da sua 
comunidade, e não apenas em locais especiais pensados 
para eles. 

METODOLOGIA
Visando alcançar os propósitos iniciais e no âmbito da 
conceção e planificação da intervenção foi constituída 
uma equipa com dois docentes, das áreas da Educação Es-
pecial e da Educação Física, com a colaboração próxima  
da Direção do Agrupamento. 

A divulgação nas redes sociais da realização de uma 
prova de AxTrail Inclusão (para pessoas com deficiência 
motora) num dos maiores eventos a nível nacional de Trail, 
a par, com a crença de que as parcerias e a disponibilidade 
das comunidades para cooperar seriam o caminho para 
chegar lá, levou a uma auscultação junto das instituições 
locais, e de outras de concelhos limítrofes, com experiên-
cia em atividades desta índole. Rapidamente esta busca 
conduziu à ARCIL (Associação para a Recuperação de Ci-
dadãos Inadaptados da Lousã), associação promotora de 
atividades semelhantes com populações especiais e com 
uma prática já consolidada. Foi sem dúvida este o fator-
-chave que permitiu uma passagem à ação, praticamente, 
imediata. Para além da troca riquíssima de experiências, 
a cedência de uma joellete 2, veio reforçar o sentimento  
de que seria possível. Este equipamento que consiste numa 
cadeira todo-o-terreno mono-roda, permite a prática da 
corrida e o acesso a áreas com pisos irregulares a pessoas 
com mobilidade reduzida, e é utilizado onde as cadeiras 
de rodas ou outros auxiliares da marcha, não permitem 
circular autonomamente, proporcionando segurança e 
conforto. 

Este empréstimo fez-se acompanhar de pacientes ex-
plicações pormenorizadas sobre a sua utilização e cuida-
dos a ter, relatos divertidos e até emocionados de experiên-
cias tidas, numa disponibilidade por parte de elementos 
da instituição, sem limites. Mas ainda assim, para uma 
primeira vez, as dúvidas, os receios e o sentimento que  

Dar Voz A…

“Todos pelo desporto para todos!”  

— um exemplo de uma intervenção inclusiva  
com alunos com NEE
— Eunice Lopes4 e Maria Luísa Mesquita5

4. Docente de Educação Especial no Agrupamento de Escolas de Arganil. 
5. Docente de Educação Física no Agrupamento de Escolas de Arganil.
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A intenção de nos colocarmos no lugar do outro é funda-
mental, os livros constituem um meio para compreender o 
inexplicável da condição humana, testemunhos para per-
petuar a memória futura, preservando o passado. Como 
poder abordar o que se recusa sequer pensar, encarando 
a procura da interpretação do que em muitos casos não  
é compreensível?

Desdobrar os sentidos que vão para além de com-
preensão na comunicação de acontecimentos vividos, 
numa vinculação de passar a mensagem metafórica. Bús-
sola interna para resistir entre a espécie humana na sua 
complexidade. 

Situações difíceis de imaginar, em muitos casos, 
mas que, infelizmente, se repetem hoje em dia e tendem 
a perpetuar-se. É necessário não esquecer que as guerras 
continuam por diferentes partes do planeta. Infelizmente 
o ciclo dos acontecimentos de barbáries repete-se diaria-
mente e voltará a repetir-se em diferentes formatos.

Na prática pedagógica é necessário aludir aos tempos 
conturbados das diferentes nações, no direito à liberdade 
de expressão. Importa para isso lembrar, preservando a 
memória, infelizmente sempre atual. As guerras constante-
mente vividas, ódios inexplicados, relações impossíveis de-
terminadas pela diferença, acontecimentos, infelizmente, 
permanentemente atuais, razões para a importância da 
partilha e leitura destes livros. 

Livros onde em muitos casos, os narradores são obser-
vadores de um cenário humano amotinado por situações 
dramáticas que na maioria dos casos nos transportam  
a cenários de uma guerra, que, pode ser qualquer guerra… 
A intolerância de regimes que a civilização humana revela 
no seu pior estado. Contos onde se expressam os afectos  
verdadeiros e essenciais do ser humano como solida-
riedade e amizade, a capacidade de apreciar a beleza em  
coisas simples, mesmo quando parece que a vida se apro-
xima do seu término. Memórias de um tempo de precon-
ceitos e barbáries que é preciso lembrar, dolorosamente, 
sempre, atual. 

Livros que invocam as guerras que infelizmente se 
sucedem. Momentos trágicos da humanidade, circunstân-
cias que eventualmente não queremos ver repetir, ques-
tionando-nos como são possíveis na evolução filogenética,  
e que vão sendo continuamente replicados. 

 

1. A Máquina Infernal. Alain Corbel (Texto e Ilustração) Caminho (2005) 
2. La Guerre des Mots. Dedieu/Marais – Editions Sarbacane (2012) 
3. A Guerra. Anaïs Vaugelade (Texto e Ilustração). Editora Ambar (2002)  
4. Warum?. Nicolai Popov. Neugebauer Verlag (1996) 
5. Ĺ ennemi. 
6. O Principio. texto de Paula Carballeira e ilustração de Sonja Danowski.  
Kalandraka (2012).

Instantes inclusivos…

Perpetuar Memórias
— Elvira Cristina Silva

ação. Tanto quanto possível estes alunos usufruíram da 
atividade e do contexto definidos e pensados para os alu-
nos da mesma faixa etária, respeitando as aspirações e 
capacidades de cada um, fazendo para tal as necessárias  
adequações, difíceis à partida, em função de cada situação 
e assentes no princípio da diferenciação, mas não impos-
síveis! 

O papel essencial dos colegas do ensino secundário 
contribui também para o sucesso da iniciativa. É funda-
mental incentivar, através da ação, uma atitude ativa 
porque cada aluno, cada cidadão, tem um papel e uma res-
ponsabilidade na construção de um mundo melhor, onde 
todos se sintam felizes!

APLICAÇÕES E PERSPETIVAS FUTURAS
Tendo em conta os resultados obtidos e face à redução clara 
da oferta de atividades desportivas para alunos com inca-
pacidades, relativamente a todos os outros, que queiram 
praticar uma qualquer modalidade desportiva importa 
tentar evoluir no sentido de manter esta iniciativa, e ou-
tras que se lhe possam juntar, de forma sustentável. Assim, 
sonha-se com a possibilidade de adquirir um equipamento 
semelhante, eventualmente, no âmbito do empreende-
dorismo e inovação com a candidatura a algum projeto 
ou recorrendo ao apoio de mecenas, que venha a permitir  
intervenções semelhantes à que foi implementada. 

Uma última nota para (re)afirmar algo que frequente-
mente se enuncia, o princípio da participação e pertença, 
o verdadeiro critério da inclusão. Só uma comunidade en-
volvida ativamente acolhe todos os seus membros nas suas 
diversas atividades. A inclusão (também) é o privilégio de 
conviver com as diferenças!

1. Agrupamento de Escolas de Arganil, Av. Das Forças Armadas, 3300 Arganil, Portugal. 
2. Este equipamento chama-se “Joëlette” (Little Joel) graças ao seu inventor Joël Claudel, 
guia de montanha que pretendia continuar a levar a passear o seu sobrinho Stéphane com 
uma doença muscular degenerativa. 
3. Um agradecimento especial ao José Gaspar, pelo seu bom humor, simpatia e disponibili-
dade constante com que nos acompanhou, demonstrando ser um excelente profissional.
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O Princípio6 
O Princípio texto de Paula Carballeira e 
ilustração de Sonja Danowski oferece-nos 
uma ilustração híper realista que partindo 
dos elementos reais os exagera enfatizando 
o dramatismo (tanto personagens como 
os elementos) com cores pouco saturadas 
e ténues (uma palidez que se assemelha 
à lividez dos rostos tristes que vivenciam 
os trágicos acontecimentos). Uma textura 
de cores bastante trabalhada que se vão 
fazendo notar mais com o impacto da 
transição da estória num apelo à esperança. 
O fim de algo como no ciclo da vida 
predispõem um novo inicio. Um apelo à 
esperança num relato poético da voz de  
uma criança que nos apresenta o decorrer 
de uma guerra.

Warum?4 

(em português: Porquê?)  
de Nicolai Popov (ilustração). 
De repente do meio do nada a quebrar  
o silêncio, quando menos se espera a 
confusão instala-se. Um livro de imagens  
de ténues manchas aguadas bastante 
constantes, mantendo a uniformidade 
estética que se progressivamente se 
intensificam na quantidade e na força do 
contraste ilustrativo ajudando ao dramatismo 
da narrativa. Manchas constituem a forma  
e cor, que ganham forma através da linha  
de forma antropomorfizada. Personagens  
de animais são simplificadas ao elemento 
mas não em demasia, ainda assim com 
pontual pormenor com impacto universal  
da caracterização humana, as duas espécies 
em questão (rãs e ratos), apresentam-se 
como massificação, não existindo 
individualidade dentro da espécie, por 
assemelhação à massa humana que 
carateriza o aglomerado de um povo, de  
um exército em detrimento da individualidade  
de cada um. Sendo a estória contada só 
através de imagens, a parafernália de 
maquinaria é interpretada como uma espécie 
de reciclagem de elementos inesperados 
(sapatos, chapéus), dando a ideia de uma 
dimensão pequena em termos de escala do 
universo onde decorre a narrativa. No final, 
como em todas as guerras já nada resta, 
só destroços e terra desbravada, assim 
simplesmente, só nos resta perguntar: 
Porquê?

L'ennemi5

(em português: “O Inimigo”) 
A guerra tem sempre dois lados. Neste caso 
dois homens e duas trincheiras, o que os 
distingue? Serem o inimigo. Mas como é o 
inimigo. ? "O inimigo está lá mas eu nunca 
o vi." Um homem como qualquer outro, com 
família, com receios. A separação de uma 
extensão de terreno. Um jogo de espera e de 
desespero perante a inutilidade da guerra. 
Ilustração simples mas poderosa, próxima 
do “cartoon”, caneta e tinta, com elementos 
de colagem como fotos de família, fornecem 
aos leitores uma visão panorâmica nas 
semelhanças dos homens. O espaço 
branco, vazio da página, dá a grande 
dimensão da solidão e do vazio,  
ao mesmo tempo que se centraliza no foco 
principal sem pormenores distratores para 
a convergência da narrativa. De traço, que 
muitos poderão considerar infantil,  
é um traço objetivo na realidade do que é 
focado. As texturas como factor de aparente 
trimendimensional, como as dobras das 
páginas, ou os buracos, constituem um  
jogo estético belissimamente construído. 
Um livro de imagens da dupla Davide Cali 
e Serge Bloch (este último, recentemente 
esteve entre nós em destaque na Ilustrarte 
2016 e ambos participaram o ano passado 
num Colóquio na Gulbenkian sobre Livro 
Infantil). Um olhar sobre o soldado solitário 
num campo de batalha estéril. A ironia da 
componente humana.  
O que cada um descobre, como a história  
se desenrola, é que o inimigo não é uma 
besta sem rosto, mas sim uma pessoa 
real, com a família, receios e sonhos. 
Mais um livro recomendado pela Amnistia 
internacional pela abordagem e reflexão 
sobre as causas e consequências da Guerra 
Mundial no Século XX.

La Guerre des Mots2 
La Guerre des Mots, (A guerra das letras, 
em português) tendo como fundo central 
a discriminação, aborda a supremacia 
de uma raça, crença na negligência pelo 
seu semelhante. Neste caso o mundo 
dominado por números em detrimento da 
comunicação verbal, que fazem das letras 
rebeldes na luta pelo poder. A ilustração 
digital, de cores garridas maioritariamente 
opostas ou complementares, sobre fundo 
preto e colocadas de forma dinâmica, utiliza 
os contrastes entre as formas e cores, 
complementado depois por traço livre. As 
personagens, cuja anatomia geometrizada 
é ilustrada por números ou letras remetem 
para a simbologia humana. 
Analogias e metáforas facilmente 
identificáveis por adultos atentos, com 
referências artísticas, a momentos da 
história da pintura (Delacroix; Caspar 
David Friedrich) e da fotografia (batalha de 
Iwo Jima) entre outras, num espetacular e 
ambicioso desfile estético com um remate 
feliz e apelando à pacificação de contendas. 
Merecidamente recomendado pela Amnistia 
internacional pela abordagem no respeito 
pelos direitos para todos em todo o mundo.

A Guerra3

de Anaïs Vaugelade
Uma ilustração com fundos que mostram 
panoramas de aguadas ténue sem grande 
detalhe, muito fluídas a transportarem o 
leitor para um cenário envolto numa espécie 
de fumo, manchas simples que tomam forma 
através da linha, em correlação com o 
distanciamento das pessoas ou do assunto 
principal. A construção das personagens 
simplifica a anatomia com proporções 
levemente “acaricaturadas” que entregam 
mais dramatismo às personagens.
Uma narrativa metafórica criada pela 
analogia e simbologia das cores, cores com 
vários tons da mesma gama e intensidade  
de um exército azul e um outro vermelho, 
fruto dos respetivos reinados nas suas 
rivalidades. A abordagem da insignificância 
das guerras e o impacto destas, na vida das 
pessoas. Dois exércitos inimigos que através 
da astúcia de uma criança se tornam aliados 
contra um terceiro reino, o dos amarelos, 
que tarda em chegar ou que nunca chega, 
fazendo com que os pontos de vista da cor 
se esbatam para nunca existir mais qualquer 
guerra.

A Máquina Infernal1
A Máquina Infernal com texto e ilustração  
de Alain Corbel assenta numa metáfora  
da capacidade inata do ser humano para  
o bélico, catarse positiva que permite que 
a brincadeira se converta em algo pacifista. 
Os comportamentos e consequências das 
palavras e dos gestos, que por analogia 
podem converter-se no seu inverso. A guerra 
e as suas consequências na esperança 
fervorosa de que as crianças podem mudar 
o mundo.
A ilustração manual de técnica mista, com 
a presença complexa na diversidade de 
materiais (guaches, pastel e aguarelas entre 
outros) oscila entre o colorido do mundo 
positivo e o contraste com cores quentes 
mas pouco saturados na presença dos 
cenários bélicos. Uma narrativa nada infernal 
para contrariar os impulsos belígeros.
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(professor de Educação Especial, auxiliares, terapeuta, 
etc.). O professor terá que promover a aquisição de conhe- 
cimentos e o seu pleno desenvolvimento cognitivo, a  
independência do aluno, mas tendo sempre presente as 
suas limitações e necessidades; procurar soluções especí-
ficas adequadas a cada caso; dialogar com a criança tendo 
em atenção o seu campo de visão, (pode ser incómodo  
estar sempre com a cabeça levantada); deslocar a cadeira 
de rodas ou outro auxiliar de marcha, com prudência, para 
não magoar outras pessoas; promover a entreajuda entre 
todos, (pais, professores, alunos, auxiliares…); esclarecer 
e informar-se acerca do problema do aluno; sensibilizar 
toda a comunidade escolar para as dificuldades sentidas 
pelos portadores de deficiências. 

E porque, no meu entendimento, a melhor educação 
que os docentes podem dar aos seus alunos é partilhar 
com eles a sua história, no caminho das suas aprendiza-
gens, bem como apresentar testemunhos daqueles que 
verdadeiramente vivem dificuldades específicas, é nesta 
perspetiva que considero a mensagem do livro: “Tiagolas 
e Outras Estórias”, um excelente veículo de informações 
para desmistificar alguns conceitos e pré-conceitos e cons-
ciencializar a sociedade em geral, das dificuldades que os 
cidadãos como o Tiago e seus cuidadores passam, por falta 
de uma sensibilidade para a verdadeira inclusão.

A inclusão visa a garantia de igualdade, quer no  
acesso quer nos resultados. Para tal, importa implementar 
diferentes tipos de estratégias e ativar apoios especializa-
dos que permitam responder às necessidades educativas 
dos alunos e que promovam competências universais, que 
permitam a autonomia e o acesso à condução plena da  
cidadania por parte de todos (Nunes & Amaral 2008).
Parafraseando as palavras inscritas na contracapa do  
livro: "Quando tu poisas tua mão suavemente na minha 
mão, eu sei que me queres junto a ti numa conversa em silên-
cio que nós dois bem compreendemos sem palavras inúteis" 
(Manuel Miranda).

Que bom será quando todos nos consciencializarmos 
de que, como diz no texto: “A Sara”: “E a solução só pode 
vir pela educação”, pois é nas escolas que terá de ser imple-
mentada a valorização da pessoa diferente, promovendo  
a solidariedade e sobretudo o respeito.

— Elisabete Baptista Antunes
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No paradigma educativo português, a implementação de 
uma escola aberta à diferença, onde cada criança/jovem 
realize o seu percurso de aprendizagem, independente-
mente das suas características de natureza biológica,  
sócio-cultural, psicológica e educacional, ou seja, a práti-
ca de uma Escola Inclusiva, constitui o grande desafio  
da sociedade atual. Este processo requer uma reflexão pro-
funda dos papéis e das práticas dos intervenientes, sendo 
a formação e valorização profissional dos docentes, con-
dição essencial, pois, a prática de uma educação diferen-
ciada exige a criação de oportunidades de aprendizagem 
significativas e personalizadas, e, ainda, uma efetiva 
parceria entre escola, família e comunidade, conforme  
a reflexão de Correia (2006).

A leitura do livro “Tiagolas e Outras Estórias” poderá 
proporcionar à comunidade escolar uma partilha de vivên-
cias, não só familiares, como também escolares, como é o 
caso descrito no texto: “Garrancha (a escola da rua)”, que 
poderão permitir àqueles que refletirem sobre a mensagem 
transmitida pelos seus autores, uma atitude mais reflexiva 
diante destas duras realidades.

No âmbito da reflexão do que pode fazer o Professor 
para ajudar o aluno portador de deficiência a ultrapassar 
as suas dificuldades, os profissionais sentiram a necessi-
dade de elaborar respostas educativas suficientemente efi-

cazes para permitir aos alunos com estas necessidades es-
pecíficas, ter acesso a todas as aprendizagens (Declaração 
de Salamanca, 1994).

A legislação vigente, relativa à Educação Especial, 
implementa dinâmicas de trabalho colaborativo entre 
os diferentes intervenientes no processo de avaliação/ 
intervenção, bem como a aplicação da Classificação Inter-
nacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 
(2003), como referência no processo educativo dos alunos 
com necessidades educativas especiais (NEE), estando  
regulamentada pelo Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro 
de 2008, que define os apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário e 
consigna os procedimentos para o processo de avaliação 
e intervenção pedagógica dos alunos com NEE.

De acordo com Bautista (1993), é imperativo que o 
professor introduza algumas modificações, na própria  
escola: todo o pessoal da escola deverá assumir a respon-
sabilidade da inclusão; suprimir as barreiras arquitetóni-
cas ou organizativas, distribuir adequadamente os grupos  
e salas em função das necessidades apresentadas pelas 
crianças, que se desloquem em cadeira de rodas; estabele-
cer o número de alunos por sala de forma a permitir uma  
atenção, a mais individualizada possível; dotar a escola de  
meios humanos necessários para uma inclusão efetiva, 

Recensão

TIAGOLAS e Outras 
Estórias
Autor: 
Manuel Miranda

Edição:
AFSD — Associação de Famílias Solidárias  
com a Deficiência, 2011 
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Um livro que no seu título deixa prever o conteúdo.   
De certa forma se enquadra num relato ficcional que,  
progressivamente e de modo surpreendente, nos revela 
um quotidiano de uma família através de episódios al-
ternados no espaço e no tempo, também com alternância  
de narradores onde as personagens vão reagindo.

Alterna entre a rotina dos dias de sufoco face à  
problemática central, interrompido por um episódio que 
acompanha todo o enredo: a sala de espera de urgências  
de um hospital, um espaço confinado, quase claustrofóbi-
co, mas onde se expõe os medos e detalhes de vida fragi-
lizadas e pouco agradáveis provocadas pela dor. “A dor  
tudo muda, mesmo as convicções mais enquistadas na  
consciência" (pág. 56). 

Inteligentemente arquitetado, um livro que aborda  
a dor e o vazio numa viagem transformadora numa bus-
ca de esperança. Anseio de um futuro diferente que o 
presente prevê. Um relato de saber lúcido sobre as coisas  
e o equacionar de atitudes num humor ténue, mas fulcral.

Escrito no masculino, talvez por isso a ausência  
do amor incondicional, revela a escrita intensa de quem 
obviamente viveu a experiência na primeira pessoa, com  
a autenticidade e intensidade do incómodo, o peso e as ruí-
nas de uma vida em comum.

O autor não é polido nem generoso no uso das pala-

vras, usa-as na amargura de quem vive em estado de luto, 
não aborda o sucesso nem a felicidade dos bons momen-
tos, mas sim a crua verdade da dor violenta, visceral num 
conhecimento autobiográfico (?) do drama de um sonho 
incorruptível. 

Um futuro desenhado de encanto, arremessado in-
constantemente pelo desejo de alterar o passado, num am-
biente kafkiano de uma dor profunda e irreversível. 

As ilustrações de Alez Gozblau constituem o hall 
de entrada para a leitura, remetem-nos para o mundo 
bucólico, introvertido e das restrições preferenciais do au-
tismo, ilustrações próximas do realismo fotográfico que 
nos abrem a porta de uma narrativa incómoda, mas ati-
lada. Pedaços de vidas que permanecem connosco após a 
sua leitura. Percebemos a dor, mas não totalmente, pois 
será sempre ficção para quem tente sequer imaginar ou  
percepcionar o caos e o luto de um filho construído men-
talmente no ideal dos nossos sonhos.

— Elvira Cristina Silva

Recensão

Autismo
Autor: 
Valério Romão e Alez Gozblau (ilustrações)

Edição:
Abysmo (2012)
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Hoje, provavelmente mais do que nunca, se fala do percurso 
difícil que é a inclusão. No que diz respeito aos alunos com 
deficiência visual a questão não é de menos importância, 
principalmente depois de um longo período de experiências e 
práticas de sucesso na inclusão destes alunos nas escolas do 
ensino regular. 

Muitos de nós se questionam sobre a eficácia das me-
didas educativas previstas na legislação mais recente, quer 
em relação ao seu impacto educativo quer social, e se efeti-
vamente resultam em verdadeiras e completas respostas para 
as crianças e jovens com necessidades educativas especiais 
e respetivas famílias. 

É inegável a importância que assume a comunidade na 
educação de qualquer criança – é preciso uma aldeia inteira 
para educar uma criança, garante-nos o provérbio africano – 
pelo que é imperioso olharmos para além dos muros da escola, 
e procurarmos grupos, associações, amigos, famílias que es-
tão ali, prontos para se juntar à escola na construção de uma 
cidadania solidária, equitativa e inclusiva. 

Escrevemos algumas palavras que nos mostram, ou lem-
bram, o quão especializado deve ser o percurso educativo dos 
alunos com baixa visão e cegueira – por exemplo, a utilização 
da grafia Braille que se particulariza não só na leitura e na es-
crita, mas também na matemática, na química e na música. 
Outras áreas assumem inegável importância como por exem- 
plo, o treino da orientação e mobilidade, das atividades de vida 
diária ou a utilização da tecnologia que, desde há largos anos, 
se desenvolve para responder de forma assumidamente eficaz 
às suas necessidades.

Neste dossier, apresentamos a perspetiva da psicolo-
gia no desenvolvimento da criança e do jovem com deficiên-
cia visual; abordamos a importância do ensino e utilização do 
código Braille numa época em que as tecnologias tendem a 
assumir alguma predominância sobre as formas tradicionais de 
ensino e aprendizagem da leitura e da escrita do Braille; apre-
sentamos um projeto de intervenção inclusiva que visou a adap- 
tação de jogos matemáticos, com a participação de alunos 
portugueses e brasileiros; partilhamos a opinião dos docentes 
de  Educação Especial, de uma Escola de Referência para a 
Educação de Alunos Cegos e com Baixa Visão, e a entrevista 
com a Dra. Graça Gerardo, presidente da ACAPO, uma Insti-
tuição com história no apoio às pessoas com deficiência visual 
em Portugal. 

Temos a consciência plena de que aqui tocamos apenas 
a ínfima ponta do icebergue no que se refere a esta temática. 
Muitas obras se têm escrito sobre o assunto, mas vale a pena 
(re)lembrar e (re)fletir um pouco nos dias que correm, para que, 
qualquer mudança que se avizinhe, seja portadora de sentido 
e resulte eficaz para TODOS os alunos, incluindo aqueles com 
deficiência visual.

INTRODUÇÃO
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1. A Dr.ª Graça Gerardo assumiu recentemente as funções de 
presidente da Associação ACAPO. Como encara este novo 
desafio?

Com uma responsabilidade muito acrescida. Com efeito,  
já exerço funções na Direção Nacional desde dezembro de 
2010, como Vice-Presidente, mas este cargo exige muito mais 
de mim. Se é evidente que permanecem os mesmos anseios 
por melhorar a vários níveis a vida e as condições de desem-
penho das pessoas com deficiência visual, liderar uma equipa  
é também perceber as suas motivações e dificuldades, aju-
dando nos momentos mais complexos, quando as portas 
se nos fecham, apesar do constante trabalho e esforço que 
desenvolvemos para concretizar os nossos sonhos que são 
também os das pessoas com deficiência visual. Além disso,  
a ACAPO é já uma Instituição com treze delegações e três  
centros de formação, onde trabalham cerca de 92 colaboradores, 
nas mais variadas áreas: administrativa, ação social (psicologia  
e assistência social), bem como o apoio em domínios como 
a orientação e mobilidade, as novas tecnologias, o Braille, as 
atividades da vida diária, a prescrição de produtos de apoio,  
o apoio ao emprego e formação profissional, o desporto e tan-
tas outras, que, pelo seu caráter diferenciado nos exigem uma 
coordenação apertada, gerindo da melhor forma as verbas  
de que dispomos, as quais cada vez mais, se apresentam insu-
ficientes para a realização dos nossos compromissos.

2. A ACAPO é uma instituição de referência em Portugal des-
de 1989, indubitavelmente, com impacto na vida das pessoas 
com deficiência visual. Fale-nos um pouco da história desta 
organização e da sua missão.

A ACAPO resulta da fusão de três associações (Asso-
ciação de Cegos do Norte de Portugal, Associação de Ce-
gos Luís Braille e Liga de Cegos João de Deus que, em 1989, 
perceberam que, unidas, representariam melhor os interesses 
das pessoas com deficiência visual.

A ACAPO tem uma missão que podemos considerar em 
duas vertentes. Uma com resultados mais práticos e diretos, 
que é a prestação de serviços às pessoas com deficiência  
visual e suas famílias, ou pessoas que com elas trabalhem 
mais de perto: professores, pessoal auxiliar... Porém, existe 
uma componente de representação de interesses, que presi- 
diu à unificação das associações que deram lugar à ACAPO. 
Esta vertente tem um caráter mais reivindicativo e defensor  
de políticas que visem melhorar os desempenhos das pessoas 
cegas e com baixa visão, em Portugal. Esta última tarefa é  
desenvolvida, não só junto das entidades governamentais,  
mas também perante a sociedade em geral.

3. No seu entender que papel assume a ACAPO no contexto 
social e político atual, no que concerne aos deficientes visuais?

Felizmente, a ACAPO tem vindo a desenvolver um tra-
balho que lhe confere hoje em dia uma clara aceitação junto 
de empresas, entidades, e outras instituições que reconhecem 
o nosso esforço, nomeadamente ao longo dos últimos anos. 

Graça Maria Martins de Brito Gerardo  
nasceu em Lisboa, em outubro de 1961.

Estudou no Centro Infantil Helen Keller,  
na Escola Preparatória Francisco de Arruda e  
no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, escolas  
integradas que promoviam de forma igual o 
ensino de pessoas com e sem deficiência visual, o 
que muito influenciou a sua forma de estar e atuar.

Em 1985, concluído o curso de Línguas e 
Literaturas Modernas - Variante de Estudos 
Portugueses e Franceses, na Faculdade 
de Letras de Lisboa, ingressou no ensino, 
lecionando Português, Francês, Espanhol e Artes 
Performativas, atualmente, na Escola Almeida 
Garrett, em Alfragide – Amadora.

Fortemente adepta do associativismo, 
desempenha funções executivas como Vice- 
-Presidente, desde 2010, na ACAPO (Associação 
dos Cegos e Amblíopes de Portugal). Desde 
novembro de 2015, ocupa o lugar de Presidente 
daquela Instituição, que assumiu em substituição 
da ex-colega Sofia Antunes, agora Secretária de 
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Dr.ª Graça Gerardo
— Presidente da 
Associação dos Cegos  
e Amblíopes de Portugal 
(ACAPO)
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Temos nós próprios um percurso de aprendizagem que nos 
preparou melhor para dirigir os destinos da Instituição, procu-
rando ouvir os associados, pilar fundamental por quem e para 
quem trabalhamos. Por isso, são já muitas vezes as empresas 
que nos solicitam consultoria nos mais diversos níveis: acessi-
bilidades, fornecimento de produtos com inscrição em Braille, 
abordagens educativas e outros.

4. Quais as áreas prioritárias de intervenção da ACAPO e seus 
destinatários?

As áreas prioritárias da ACAPO estão claramente defi-
nidas nos seus Estatutos. Como já referi anteriormente, a 
Representação de Interesses, por um lado, e a Prestação de 
Serviços, por outro, constituem-se como os principais pilares 
da intervenção da ACAPO, sendo que, em primeiro lugar, está  
a defesa dos deficientes visuais, com vista ao seu pleno  
direito à cidadania. Complementarmente, zelar pelo seu direito  
à Habilitação/Reabilitação, com vista à sua autonomia e ple-
na integração na sociedade. Este duplo trabalho, por parte da 
ACAPO, abrange todas as faixas etárias, desde crianças, até 
à idade sénior. Este último grupo, nomeadamente aqueles que 
cegaram tardiamente, (e que tendem a aumentar) pelo atual 
conjunto de doenças, decorrente do aumento da esperança 
de vida, tem merecido pela ACAPO, nos últimos anos, uma 
atenção acrescida, com vista a reabilitá-los e diminuir o isola-
mento a que tendem a entregar-se.

5. Que tipo de relação/parceria a ACAPO estabelece com as 
escolas, quer no que diz respeito à intervenção com alunos 
com deficiência visual, assim como na formação de docentes? 
(caso exista)

Sempre que a ACAPO é solicitada para ajudar a que uma 
criança ou jovem com deficiência visual seja colocado numa 
escola, procura desenvolver um trabalho de proximidade e 
acompanhamento, em conjunto com os seus familiares, dos 
professores, auxiliares de ação educativa e até com a própria 
turma, promovendo uma sã integração, através de atividades 
interativas e de palestras. Para os docentes que pretendam 
adquirir técnicas de Orientação e Mobilidade, TIC e Braille, 
temos módulos de formação para a comunidade, nos nossos 
centros de Formação de Lisboa, Porto e Coimbra.

A ACAPO está sempre aberta a colaborar. Pena é que, 
talvez por falta de conhecimento, ou talvez de falhas na comu-
nicação e divulgação destas ajudas, não existam mais interes-
sados na procura deste apoio que podemos dar. 

6. O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, que define “os 
apoios especializados a prestar na educação pré-escolar  
e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, par-
ticular e cooperativo”, visando “a promoção de uma escola de-
mocrática e inclusiva, orientada para o sucesso educativo de 
todas as crianças e jovens”, no seu artigo 24.º, aponta para  
a criação de escolas de referência para a educação de alunos 
cegos e com baixa visão como a “resposta educativa especial-

izada” adequada para estes alunos, “concentrando-os numa 
escola, em função da sua localização e rede de transportes 
existentes”. 

Concorda com esta visão/medida? Considera-as essen-
ciais e/ou benéficas, tendo em conta as diferentes vertentes 
do processo de inclusão escolar e social destes alunos? 

O ótimo é sempre inimigo do bom. É claro que todos gos-
taríamos que cada criança/jovem estivesse na escola mais per-
to da sua residência habitual, dispondo de todas as condições 
e equipamentos específicos que lhe permitissem desenvolver 
um trabalho igualitário, em conjunto com os restantes colegas 
de turma. No entanto, sabemos que se argumenta que isso não 
é possível, por falta de recursos financeiros e humanos. Daí,  
a necessidade de se agruparem em escolas de referência, que 
teoricamente lhes poderão garantir todas essas condições. 
Trabalhamos para que o mapa de escolas de referência per-
mita minorar as dificuldades dos alunos, evitando sujeitá-los  
a grandes deslocações diárias.

7. É óbvio, o papel cada vez mais preponderante que as tecno- 
logias assumem no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos em geral e dos alunos cegos e com baixa visão, em par-
ticular. Em função deste facto, alguns pais/famílias começam 
a recusar veementemente o ensino do Braille aos seus edu-
candos com cegueira ou baixa visão severa. Na sua opinião, 
qual a importância que a aprendizagem e utilização do Braille, 
enquanto código de escrita, pode e/ou deve assumir para os 
alunos cegos ou em processo de perda de visão? 

É um erro grave dispensar o Braille da educação de 
qualquer criança. Está aliás provado, que quanto mais precoce 
for a aprendizagem do Braille, melhor se estimula o cérebro 
para uma excelente fluência na leitura. As novas tecnologias  
devem constituir-se como um complemento, mas o Braille é o 
que permite o contacto direto com a forma como se escrevem 
as palavras. É como se perguntássemos a cada um de nós  
se, porque tem um computador com ecrã onde pode ler textos,  
já não quer ler livros em papel. Sobretudo em línguas estrangei-
ras e disciplinas científicas como a matemática e a química,  
é imprescindível o contacto com o Braille. Além disso, preferi-
mos ouvir uma poesia, ou lê-la ao nosso ritmo e senti-la como 
nossa?

8. Deseja acrescentar algo, dar uma sugestão, fazer algum 
apelo…?

Desejo pedir que, sempre que se deparem com algu-
ma situação que vos pareça difícil de resolver, contactem  
a ACAPO através do e-mail dn@acapo.pt ou pelo tele-
fone 213244500 e estaremos prontos a reencaminhar-vos 
de acordo com as situações que apresentarem para assim  
melhorarmos o atendimento e o trabalho que desenvolvemos 
com as pessoas com deficiência visual.
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1. PENSAR A PERDA VISUAL
A saúde é algo a que atribuímos uma grande importância, 
dizendo-se por exemplo que "é o bem mais precioso". A partir 
do primeiro momento, a doença perturba este "bem precioso", 
fazendo-o em diferentes graus e intensidades, com maior ou 
menor impacto na pessoa.

A saúde visual encerra dois "bens preciosos", a saúde e a 
visão. A sua importância é tal que ainda hoje subsistem na so-
ciedade mitos e crenças, dizendo-se por exemplo que a visão, 
"é a janela da vida" e que "os olhos são o espelho da alma”. 

Desta forma, como que se associa ‘ver’ a ‘existir’, resulta 
daqui que a perturbação na saúde visual é a perturbação em 
algo visto como essencial à vida e à existência. 

Adicionalmente, existem factos comprovados que ates-
tam a importância da visão. Sabe-se, por exemplo, que mais 
de 80% da informação sensorial que o ser humano processa 
diariamente é visual. De facto, o conhecimento que hoje se tem 
do cérebro revela-nos que num cérebro normal, existe uma 
rede neuronal sempre ativa, desde que a pessoa esteja em 
vigília. Esta rede trabalha em grande parte com informação da 
modalidade sensorial visão. 

A perda visual tem um grande significado, consideran-
do quer o modo como desde sempre tem sido representada, 
quer a realidade que é o funcionamento normal humano em 
termos sensoriais. Ela envolve perspetivas, a de quem perde 
(a quem chamaremos paciente), e a dos próximos, (família e 
amigos chegados). O paciente sente-a como uma calamidade 
e um ponto de rutura entre ele e o mundo, como que fechando- 
-se a janela que o liga à vida. Com isto, virão a fragilidade e 
a sensação de finitude e de incapacidade, e com elas o mais 
provável e espectável é que se desencadeie um quadro ansio-
so ou depressivo reativo a esta perda. No âmbito deste quad-
ro, o paciente terá pela frente o luto da situação, daquilo que 
era e sente já não ser. Espera-se que posteriormente ele se 
reorganize, num caminho que não é nem fácil, nem pacífico, 
nem rápido. 

Mas esta onda desestruturante também atinge os mais 
próximos (família e amigos), não sabendo eles como responder, 
o que dizer ou fazer, para ajudarem aquele que lhes é querido, 
nem a quem pedir ajuda para ele e para si próprios. De alguma 
forma, eles também perdem com a perda do seu amigo/familiar 
e têm um luto para fazer.

O sofrimento está pois instalado e atinge tudo e todos, 
parecendo óbvia a necessidade que todos têm de ajuda rápi- 
da, eficaz e transmissora de uma saída. Esta requer um dia- 
gnóstico completo e prévio da situação, devendo ser dado por 
equipas multidisciplinares de Subvisão e de Reabilitação. 

O psicólogo que integra estas equipas, assenta a sua 
ação em três palavras-chave primordiais que surgem em se-
quência. A primeira é desestruturar, desdramatizando, mitos 
e crenças de paciente e familiares quanto à situação. 

A segunda é reorganizar, reconstruindo e reestruturando 
o paciente, os seus projetos, promovendo nele uma atitude 
proativa na aquisição de competências que lhe permitam tal 

João Pedro Fonseca
Psicólogo, responsável pela criação e dinamização 
da consulta de Psicologia no Instituto de Oftalmolo-
gia Dr. Gama Pinto. E-mail: jpffonseca@gmail.com

É licenciado em Psicologia, no ramo de  
Orientação Escolar e Profissional, pela FPCE da 
ULisboa. Tem vindo a fazer formação avançada 
nas áreas da Educação, Saúde, Deficiência, Doença 
Crónica e Reabilitação, com particular destaque 
para Terapia de grupo e Psicoeducação familiar, 
Psicopatologia, Clínica, Avaliação Psicológica  
na deficiência visual e auditiva, Neuropsicologia, 
Aconselhamento parental, Acessibilidade e Produ-
tos de Apoio a Novas Tecnologias e Braille na 
Deficiência Visual, e Coaching. Foi membro  
da Comissão de Ética do Instituto. 

É formador na área da deficiência, nas temáti-
cas: Transição para a vida ativa na deficiência; 
Luto na deficiência; Inserção no mercado de 
emprego; Reabilitação da deficiência visual (desde 
1997). Exerce clínica em Consultas de Psicologia  
a jovens, adultos e idosos.
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objetivo. Com isto, ele estará mais recetivo a fazer movimentos 
visando ampliar a sua autonomia e funcionalidade, prosseguin-
do na sua reorganização face ao seu luto. Paralelamente os 
seus próximos serão atores ativos e envolvidos no processo. 

A terceira palavra-chave é implantar, referindo-se a 
tradução na prática dos projetos entretanto reconstruídos, e no 
prosseguir do caminho rumo a uma existência mais plena como 
cidadão. 

O acompanhamento das famílias neste percurso é im-
prescindível. Para além de serem ajudadas a fazer o seu luto, 
reorganizarem-se e enfrentarem picos de stress inerentes ao 
impacto da perda, precisam de ser dotadas de estratégias  
e meios para se envolverem ativamente no processo e serem 
participantes ativas nesta caminhada. 

No caso específico de crianças e jovens com deficiência 
visual, em Portugal assiste-se a um esforço considerável nas 
escolas para lhes proporcionar condições para, no seu meio 
natural, se desenvolverem e fazerem as aprendizagens de que 
necessitam para construírem o seu projeto de vida. Na sua 
caminhada, elas precisarão do acompanhamento adequado 
de uma equipa de profissionais especializados, o qual também 
deverá abranger as famílias. Para além disto, elas precisarão 
de ter acesso a materiais, equipamentos e tecnologias ade-
quados e em tempo útil para efetuarem a sua aprendizagem. 

Apesar do muito trabalho que se tem vindo a fazer, ainda 
existem necessidades por satisfazer, quer na vertente técnica 
e tecnológica, quer nos recursos humanos especializados dis-
poníveis. 

2. INTERVIR COM OS PAIS, VENCENDO O LUTO E  
TRAVANDO A LUTA 
O impacto inicial de se ter um filho com deficiência visual 
congénita ou adquirida traduz-se num período de luto no qual  
se defrontam com um filho real diferente do filho saudável e 
perfeito que imaginaram ter e para quem traçaram planos. 
Apanhados de surpresa, não sabem como reagir à situação 
nem a quem recorrer, acreditando até, num primeiro momento, 
que algo está errado e que o que lhes aconteceu não é real. 
Mais tarde ou mais cedo aperceber-se-ão da realidade da situ- 
ação, sendo então invadidos por uma desestruturação, dor, 
tristeza profundas e até por revolta e sentimentos de culpa. 
Eles precisam de alguém que os oiça, contenha a sua angústia 
e ajude, isto é, da intervenção psicológica, entre outras. Com 
ela, poderão compreender e aprender a viver o seu luto, re-
solvê-lo e reorganizar-se, percebendo que aquele é o seu filho, 
por quem incondicionalmente lutarão e para quem procurarão 
as melhores e mais adequadas soluções, tal como sucede rela- 
tivamente a qualquer filho. É certo que eles questionar-se-ão 
muitas vezes no seu íntimo sobre o seu filho, relembrarão  
momentos marcantes e experimentarão picos de stress e 
preocupação particulares ao longo do ciclo de vida do filho.  
Contudo, devidamente acompanhados e dotados de estraté-
gias adequadas, saberão pedir ajuda e encontrá-la, bem como 
às melhores respostas. 

Estes sinais de perturbação podem surgir noutros ele-
mentos da família próxima, tais como irmãos mais velhos ou 
avós, os quais podem também vir a precisar de ser psicologi-
camente ajudados. 

Nem sempre o luto é saudavelmente vivido e resolvido 
pelas famílias, resultando daqui a adoção de posturas menos 
desejadas e menos adequadas perante a criança/jovem com 
deficiência visual. A mais comum é a superproteção e hiper-
estimulação, tendendo a família a substituir a criança/jovem 
em tudo, e a todo o tempo, por recear que lhe aconteça algo,  
levando a que ela não seja capaz de resolver por si as situ-
ações que a vida lhe coloca. 

No extremo oposto surge a rejeição manifesta, com uma 
postura negligente para com o filho e a sua realidade, a qual 
pode ser adotada por um ou ambos os pais. 

Mais complexas de detetar e por vezes de intervir, são 
a negação e a rejeição encoberta. Na primeira, os pais como 
que negam e rejeitam as incapacidades do filho, quer en-
cetando um périplo infindável com ele por diferentes locais  
e profissionais visando uma cura que não existe, quer apre-
sentando-o como o exemplo quase supremo de capacidade, 
negando-lhe o acesso a modalidades de acompanhamento  
e aprendizagens especializados de que ele necessita. 

Na rejeição encoberta surgem famílias que suposta-
mente lutam incondicionalmente pelo filho e fazem da deficiên-
cia visual quase uma causa de vida, mas os movimentos que 
fazem na prática não são coerentes com o que dizem defender, 
sugerindo a rejeição. É assim que surgem casos de famílias 
que, defendendo ambos os pais o melhor para os seus filhos, 
um deles por exemplo envolve-se cada vez mais em atividades 
profissionais ou outras, de forma a estar menos tempo em casa. 

Para além do já referido, o acompanhamento psicológico 
dos pais e outros próximos no seu luto, previne as situações 
agora descritas, em nada desejáveis, quer para o crescimento 
e desenvolvimento da criança/jovem, quer para o funciona-
mento familiar harmonioso. 

3. A INTERVENÇÃO
Qualquer intervenção prática requer um diagnóstico oftal-
mológico prévio da criança e uma avaliação completa da sua 
situação e envolvente familiar. A intervenção a realizar é dife-
rente em situações de cegueira ou de baixa visão. No primeiro 
caso, aquela leva mais em conta os outros sentidos, particu-
larmente o tato e a audição. Os instrumentos a usar na ava- 
   liação psicológica e as atividades e materiais envolvidos na  
intervenção não podem assim envolver o recurso à modalidade 
sensorial da visão, por forma a não enviesar resultados no 
primeiro caso e obstaculizar a realização de certas aquisições, 
no segundo. Ressalva-se o recurso a algum material ou tarefa 
nos quais se possa apelar para um resíduo visual que a cri-
ança possa ter, tendo o material ou tarefa em questão que não  
ir para além daquilo que este resíduo permite. 

Já na baixa visão é necessário avaliar a visão funcional 
da criança/jovem, a qual, após conhecimento da acuidade e 
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campo visual, considera aspetos como as melhores condições 
de iluminação para a criança/jovem nas aulas ou no estudo 
em casa, cores que mais beneficiam o seu desempenho, 
oscilações do desempenho visual, etc. Refira-se sobre este 
último que é fonte de grande angústia para criança/jovem e 
família, e de muitas dúvidas para os docentes e educadores, 
pois o desempenho visual da criança pode variar, por exemplo, 
quer ao longo do dia, quer em dias diferentes. 

Sendo parte significativa da intervenção agora descri-
ta, do foro do docente de educação especial, a atuação do 
psicólogo é, em muito, feita em estreita colaboração com este 
profissional, nomeadamente na elaboração de programas  
educativos individuais a desenvolver com a criança/jovem. 
Quando é chamado, o psicólogo tem atenção toda a infor-
mação disponível sobre a criança, quer na escolha de instru-
mentos de avaliação a usar para a avaliar, quer na garantia de 
condições do gabinete onde esta ocorrerá, quer em termos 
de acessibilidade, quer de iluminação do gabinete, materiais, 
jogos e outras atividades que usa nas sessões de intervenção. 
Muitas vezes ele terá de ser contentor de todo o impacto ansi-
oso de stress que as oscilações de desempenho visual tenham 
em crianças com baixa visão (particularmente em crianças 
mais velhas), e na sua família.

Particularizando um pouco mais, interessa determo-nos 
brevemente nas diferentes faixas e etárias e nos problemas e 
desafios que cada uma levanta. 

É cada vez mais raro nascerem bebés apenas com 
cegueira. Quando ela surge à nascença, é normalmente 
acompanhada de outras situações/problema, ao nível auditivo, 
cognitivo ou outros, requerendo estes casos uma intervenção 
muito particular, a qual não cabe abordar no momento. 

Pensando num bebé apenas cego, tal como qualquer 
outro, tem pela frente o mais alucinante dos desafios, crescer, 
explorar e apreender um mundo cada vez mais abrangente e 
complexo que o rodeia. Para qualquer criança este processo 
começa no contacto que se estabelece entre ela e a mãe des-
de o nascimento. No seu desenvolvimento natural, ela começa 
por conhecer o seu corpo, depois explora o meio de modo 
cada vez mais alargado e abrangente. Aprende através dos 
seus sentidos, descobre que pode confiar em si e no outro, 
aprende a cuidar-se e a cuidar do outro e mais tarde procura 
autorrealizar-se. 

O bebé cego também fará este caminho, usando os seus 
outros sentidos. Para isso, vai precisar tão ou mais do que as 
outras crianças do suporte familiar e, tal como a família, da aju-
da de profissionais especializados que atuam em equipas mul-
tidisciplinares. Médico oftalmologista, docente especializado 
em deficiência visual, psicólogo, ortoptista, psicomotricista, 
técnico de orientação e mobilidade, assistente social e enfer-
meiro, serão atores destas equipas de quem ele espera ajuda.

O psicólogo trabalha com a família, escutando-a e aju-
dando-a a desestruturar e desconstruir estereótipos, medos e 
ideias pré-concebidas sobre a situação da criança, desdrama-
tizando-a, desmistificando a problemática e ajudando-a no 

seu luto. Posteriormente, ele ajudá-la-á também a conscien-
cializar o que há a fazer e reorganizar-se, participarando com 
os restantes profissionais na transmissão de estratégias que 
lhe permitam envolver-se proativamente na educação e desen-
volvimento da sua criança. Reconhecendo que aquela é a sua 
criança, a família deverá proporcionar-lhe experiências e vivên-
cias ricas em informação e estimulação, adequadas à idade da 
criança, comunicando verbalmente com ela. 

Por não verem, estas crianças não imitam gestos e ações 
que o outro faz. Assim, qualquer aprendizagem ou tarefa a 
realizar, requer que a criança experiencie e interaja tocan-
do, ouvindo e sentindo com a ajuda do adulto, que comunica  
verbalmente com ela. 

Nesta e noutras fases precoces do surgimento do pro- 
blema, algumas famílias que não resolveram o seu luto ade-
quadamente, adotam tipos de interação menos adequados 
com a criança, nos moldes já descritos. Isto é algo a que 
psicólogo e docente de educação especial devem estar aten-
tos, intervindo desde logo se estes se manifestarem. 

Espera-se que, com o seu desenvolvimento, a criança 
com deficiência visual vá tendo experiências e vivências cada 
vez mais ricas, individualizando-se durante os anos pré-esco-
lares e aprendendo a conhecer-se a si e ao outro, e a saber 
colocar-se perante ele e interagir com ele. A entrada para o 
jardim-de-infância será o seu próximo desafio, pois encontrará 
colegas que, tal como ela, estão a alargar a perceção do seu 
mundo e vão devolver-lhe a estranheza que lhes causa o facto 
de ela ter uma diferença que eles também não conhecem. 

Da mesma forma, este momento pode gerar um pico  
de stress para os pais, pois que o seu filho passa a estar mais 
exposto e mais tempo longe deles, questionando-se se ele 
se conseguirá adaptar ou como reagirá aos colegas e edu-
cadores.

O docente de educação especial e o educador vão ser 
determinantes, quer proporcionando à criança a sensação de 
segurança e de que está a ser suportada, quer na sensibili-
zação dos colegas para o seu problema. Esta última pode ser 
feita através de atividades lúdicas e jogos. 

Entretanto, a criança deve continuar a viver e integrar  
novas experiências e sensações junto da família e na escola, 
interagir e brincar com pares e receber afetos. 

Também é o momento da família mais alargada aprender  
a interagir mais a fundo e com naturalidade com a criança. 
A ajuda psicológica aos pais poderá ter que incidir particu-
larmente na gestão do pico de stress já descrito, bem como 
noutras dúvidas e receios que eles tenham sobre o seu filho. 

Caso a patologia se manifeste durante este período, todo 
o processo segue o curso já considerado, com a diferença de 
ter começado mais tardiamente. 

No seu percurso, o próximo desafio da criança É a en-
trada para o primeiro ciclo. Hoje em dia não existe a grande 
decalage que antes se verificava, dado as crianças estarem em 
ambiente escolar desde muito cedo. 

Sendo a criança cega desde as primeiras idades e tendo 
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sido adequadamente acompanhada, o seu crescimento e de-
senvolvimento seguem os moldes habituais e num trabalho em 
continuidade. É introduzido o Braille para ser alfabetizada e 
dá-se continuidade às aprendizagens já iniciadas nas AVD(s) 
(comer e vestir-se sozinho entre outras). Um pouco mais tarde 
é o momento de serem introduzidas as aprendizagens das TIC 
adaptadas e da orientação e mobilidade, tendo a primeira nor-
malmente grande aceitação por crianças e famílias e sendo 
a segunda, referente à aprendizagem do uso de bengala, um 
alvo possível de maior resistência de ambas. 

A sensibilização dos colegas da turma, pelos docentes do 
ensino regular e de educação especial, para a realidade visual 
do colega, também pode ser pertinente, podendo ser feita nos 
moldes descritos anteriormente e adaptando as atividades a 
realizar à idade das crianças. A criança cega deverá participar 
com os colegas, não só nesta sensibilização, mas em jogos  
e brincadeiras, continuando a construir uma rede social rica  
e a ampliar o seu reportório cada vez mais rico de experiências. 

Algumas famílias tendem a superproteger, receando que 
a criança se magoe, por exemplo. Esta tendência deve ser tra-
balhada com os pais, bem como os riscos inerentes ao seu  
arrastamento no tempo. A introdução de aprendizagens espe-
cíficas como o Braille e a bengala pode trazer aos pais um pico 
de stress, pois que materializa a cegueira do seu filho. Este  
é pois um outro aspeto a trabalhar com eles, podendo surgir 
aqui por vezes posturas de negação. 

Implicando o problema da criança com baixa visão e não 
cegueira, a situação terá que ser estudada e caracterizada, 
não só oftalmologicamente, mas em termos da avaliação fun-
cional da visão, feita por um docente de educação especial 
especializado em deficiência visual. Refira-se que é muito típi-
co surgirem crianças cujo desempenho visual oscila, quer ao 
longo do dia, quer de dia para dia, o que ainda dificulta mais 
o estabelecimento de um plano de intervenção. A juntar a isto, 
tem-se o facto de que cada criança e respetiva família reagem 
emocionalmente de modo particular à problemática. 

Quando chamado a intervir, o psicólogo tem que ter em 
atenção toda a informação agora referida, trabalhando em ar-
ticulação com o docente de educação especial e o docente 
da criança na elaboração de programas e planos educativos 
a serem seguidos, os quais definem as modalidades a usar no 
processo de ensino/aprendizagem da criança (inclui o recurso 
às TIC) e respeitam a singularidade desta e do seu problema 
visual.

As famílias destas crianças experimentam mais um mo-
mento de stress, relacionado com o início e prosseguimento 
da escolaridade dos seus filhos, questionando-se sobre as 
condições de que eles necessitam para terem êxito. A agravar 
estes momentos, está a incerteza que os pais sentem e vivem 
de um possível agravamento do quadro clínico. Mais uma vez 
o trabalho psicológico com as famílias faz todo o sentido na 
gestão deste stress. 

A adolescência é sinónimo de mudanças para o jovem, 
quer no seu corpo, quer no modo como se pensa a si mesmo, 

construindo, questionando e descobrindo ele aspetos da sua 
identidade de uma forma mais sólida. O mundo e os espaços 
em que se move também mudam, alargando-se da família e da 
casa para espaços mais distantes dos seus e onde vai passar 
cada vez mais tempo. O grupo é agora amplo incluindo ami-
gos, perante os quais ele procura e quer ser ativo e considera-
do, ter uma palavra a dizer, testar-se e testar o outro perante si. 
Também contacta pela primeira vez com o sexo oposto, tendo 
também aqui necessidade de aceitar e ser aceite. 

O jovem deficiente visual enfrenta a inerência de todas 
estas mudanças e anseia responder-lhes eficaz e adequada-
mente, tal como qualquer jovem. Contudo, tem pela frente um 
problema adicional, a visão, o qual ele pode perceber como 
obstaculizador e gerador de menos capacidade e por isso ten-
ta escondê-lo ou ignorá-lo. É assim que alguns jovens já cegos 
ou a perder significativamente visão recusam usar bengala ou 
aprender Braille. No entanto e, curiosamente, eles parecem 
aderir mais à aprendizagem das TIC, ainda que adaptadas ao 
seu problema (uso de leitores ou ampliadores de ecrã).

A intervenção do psicólogo é agora, e mais uma vez, crucial,  
na construção da identidade destes, passando por ouvi-los 
e conter o que os angustia e intriga, ajudá-los a conhece- 
rem-se e aceitarem-se com as suas necessidades e caracte- 
rísticas e poderem descobrir que podem estar naturalmente 
com o grupo de pares e lidarem inteligentemente com aquilo 
que são. Tudo isto fica facilitado se, sendo a situação visual 
recorrente, tiver havido o devido acompanhamento em tempo 
útil. Será mais dificultada em jovens cujo quadro oftalmológico 
se manifestou mais recentemente e que só agora vivenciam 
perdas, tendo eles pela frente o seu próprio luto e a posterior 
reconstrução dos seus projetos, bem como a descoberta do 
modo como se podem perspetivar e à sua diferença como dife- 
rença e não como inferioridade. 

Um outro desafio posto a qualquer jovem é a escolha 
de um curso ou profissão e a procura de emprego. A funda-
mentação de projetos vocacionais por jovens com deficiência 
visual envolve as mesmas variáveis que a de qualquer jovem, 
acrescidas de uma, com grande peso, a deficiência. Tal como 
para qualquer jovem, é importante a ajuda psicológica. No pro-
cesso de orientação destes jovens, têm que ser usados instru-
mentos de avaliação psicológica adequados à sua realidade 
de desempenho visual, só sendo aplicados aqueles ou partes 
daqueles que sejam passíveis de o ser. Por outro lado, estes 
jovens têm que fazer uma exploração mais fina e profunda da 
informação sobre profissões e cursos que perspetivam como 
alternativas para si, precisando muito da orientação do seu 
psicólogo e devendo adquirir o máximo de informação de que 
necessitem para fundamentar a sua decisão. 

Poderão surgir alguns jovens com projetos vocacionais 
inadequados à sua deficiência visual, ou porque não procura- 
ram ajuda psicológica para os fundamentar, ou porque não 
integraram esta variável na fundamentação dos mesmos, ou 
ainda porque tais projetos como que encerram de modo la-
tente uma negação da situação por parte de jovem e/ou da 
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família. Estas situações devem ser abordadas com particular 
cuidado, sendo bastante provável que a ajuda psicológica a 
prestar esteja para além da orientação vocacional, no caso da 
última delas.

4. EM MODO DE CONCLUSÃO
A abordagem agora feita da problemática foi necessariamente 
breve, generalista e muito superficial. De um modo geral, vimos 
que a vivência da perda visual acarreta um processo de luto, 
quer por parte do paciente, quer da família. 

Qualquer criança/jovem terá que superar dificuldades, 
ultrapassar desafios e fazer aquisições durante o seu pro-
cesso de desenvolvimento, preparando-se para ser um futuro 
cidadão. Para isso, conta com as instituições como a escola e 
a família que lhe transmitem conhecimento, afeto, proteção, in-
dicação do limite e da regra, padrões de conduta e de valores. 

A criança/jovem com deficiência visual também tem pela 
frente o mesmo processo de desenvolvimento, precisando 
ainda mais destas instituições dadoras de referências. Ela e a 
família viverão neste percurso picos de stress e crise inerentes 
à situação, os quais terão que gerir e vencer. 

O psicólogo é importante e por vezes até fundamental 
ao longo do processo, cabendo-lhe abordar questões do foro 
emocional (vivência de lutos e gestão de picos de stress) e 
trabalhá-las com a criança/jovem e família, escutando, con-
tendo conteúdos mais angustiantes e devolvendo-os de forma  
a proporcionar saídas e crescimento dos atores no proces-
so, prestando ajuda e, se necessário, encaminhando. A ideia  
é a criança/jovem e os seus pais encararem construtiva e posi-
tivamente o futuro da primeira, despindo-se ambos de crenças 
erradas, medos e frustrações. Para isso, e após serem escuta-
das, as famílias têm que ser dotadas de estratégias e meios 
para proporcionar condições às suas crianças/jovens, e estas 
últimas terem um ambiente, quer físico, quer emocional que 
lhes permita e as incentive a irem mais longe. 

Adiar intervenções, não só não é solução, como obstacu-
liza a ajuda de que todos os atores do processo necessitam 
para que as crianças/jovens de hoje sejam amanhã adultos 
mais inseridos, conscientes e felizes. 
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Às escolas de referência compete assegurar a  
observação e avaliação visual e funcional dos alunos; 
Assegurar o ensino e a aprendizagem da leitura  
e escrita do Braille bem como das suas diversas grafias 
e domínios de aplicação; Assegurar a utilização de 
meios informáticos específicos, entre outros, leitores  
de ecrã, software de ampliação de caracteres, linhas 
Braille e impressora Braille; Assegurar o ensino e a 
aprendizagem da orientação e mobilidade; Assegurar 
o treino visual específico; Orientar os alunos nas 
disciplinas em que as limitações visuais ocasionem 
dificuldades particulares, designadamente a educa-
ção visual, educação física, técnicas laboratoriais, 
matemática, química, línguas estrangeiras e tecnolo-
gias de comunicação e informação; Assegurar  
o acompanhamento psicológico e a orientação 
vocacional; Assegurar o treino de atividades de  
vida diária e a promoção de competências sociais  
e ainda assegurar a formação e aconselhamento  
aos professores, pais, encarregados de educação  
e outros membros da comunidade educativa.  
(Decreto-Lei N.º 3/2008 de 7 de janeiro)

Os grupos 910, 920 e 930, referentes aos grupos de recruta-
mento para a Educação Especial, foram aprovados pelo De-
creto-Lei 27/2006 de 10 de Fevereiro, sendo que o Grupo de 
Recrutamento 930 se refere aos docentes para a área da baixa 
visão e cegueira. 

As EREACBV — Escolas de Referência para a Educação 
de Alunos Cegos e com Baixa Visão estão previstas, no Decre-
to-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro nos seus Artigos 4º e 24º.

Trata-se de uma rede de escolas de referência (integra-
das num agrupamento de escolas), para a inclusão de alunos 
cegos e com baixa visão, com vista a concentrar nelas os mei-
os humanos e materiais que ofereçam uma resposta educativa 
de qualidade àqueles alunos.

No ano letivo da sua criação, a Escola de Referência para 
a Educação de Alunos Cegos e com Baixa Visão de Rio de 
Mouro, apoiava 7 alunos, sendo dois cegos e cinco com baixa 
visão. Estes alunos distribuíam-se pelo então Ensino Básico.

Para uma escola de “Referência”, inicialmente, foi colo-
cado apenas um docente do grupo 930. Quanto aos recursos 
materiais, poucos foram os equipamentos de que foi dotada. 
Houve, portanto, necessidade de desenvolver estratégias  

Patrícia Cordeiro — Luís Neto 
Patrícia Cordeiro e Luís Neto são docentes de  
educação especial na Escola de Referência para  
a Educação de Alunos Cegos e com Baixa Visão  
de Rio de Mouro, integrada no Agrupamento  
de Escolas de Leal da Câmara, em Rio de Mouro.

figura 1: Braille: « Fechar parêntesis reto »; 
« é »; « abre chavetas »; « - » ;  « % ».

Escola de Referência 
para a Educação de 
Alunos Cegos e com 
Baixa Visão
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no sentido de encontrar financiamento para a aquisição de 
equipamentos e materiais específicos para o trabalho com 
os alunos com deficiência visual. Assim, o Agrupamento con-
correu a projetos da Câmara Municipal de Sintra, Fundação 
Calouste Gulbenkian e Projeto Prémio Escolar Montepio, entre 
outros.

Sempre que um aluno é referenciado para a EREACBV, 
é solicitado, ao CRTIC Sintra (Centro de Recursos TIC para 
a Educação Especial), a sua avaliação no sentido de serem 
identificados os produtos de apoio de que aqueles necessitam 
e melhor se ajustam para um eficaz acesso ao currículo. É com 
base nos resultados destas avaliações que foram e são regu-
larmente atribuídos, aos alunos, alguns produtos de apoio ou 
ajudas técnicas, nomeadamente máquinas de escrita braille, 
computadores portáteis, programas de leitura de ecrã.

Na base da organização e distribuição dos alunos cegos 
ou com baixa visão, pelas escolas que constituem o Agrupa-
mento esteve, inicialmente, a gestão dos recursos materiais  
e humanos e ao mesmo tempo a existência de alunos nos  
diferentes níveis de ensino. No caso do 1.º ciclo, a escola  
selecionada teria que integrar um jardim de infância. Em termos 
de acessibilidade não terá sido a melhor opção, no entanto 
a escola organizou-se por forma a minimizar os obstáculos, 
fazendo designadamente algumas alterações estruturais e 
reforçando igualmente o trabalho de orientação e mobilidade 
com os alunos.

A Escola foi reforçada, logo no seu segundo ano de fun-
cionamento, com mais um professor efetivo e neste momento 
conta com 2 lugares de quadro. Infelizmente e ao contrário do 
que seria de supor, aquele lugar de quadro tem vindo a ser 
apresentado, nos concursos, como sendo um lugar a extinguir 

quando vagar. A aplicação de algumas formas de mobilidade 
docente tem contribuído para que exista alguma instabilidade 
no corpo docente colocado na Escola, com as consequências, 
relativamente à organização de trabalho que lhe são inerentes.

A recente agregação do Agrupamento de Escolas Pa-
dre Alberto Neto à Escola Secundária Leal da Câmara, agora 
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, fez com que a esco-
la de referência tivesse alargado o seu âmbito de abrangência 
ao Ensino Secundário obrigando a um desdobramento quer 
dos recursos materiais, quer dos recursos humanos que não 
foram reforçados.

Atualmente a Escola integra dezasseis alunos, sendo 
quatro cegos e os restantes com baixa visão. São oriundos de 
diversas escolas dos concelhos de Sintra e Amadora e, na sua 
maioria, deslocam-se para a escola em transporte adaptado, 
financiado através da Ação Social Escolar, do Ministério da 
Educação e Ciência.

Parece evidente a insuficiência ao nível dos recursos hu-
manos, sentindo-se a falta de, pelo menos mais um docente. A 
não existência de uma equipa técnica multidisciplinar, a falta de 
materiais e equipamentos torna a situação global insustentável, 
obrigando a uma gestão criativa, no sentido de dar resposta 
a todas as necessidades que vão surgindo no trabalho com 
estes alunos e no apoio aos docentes dos vários conselhos 
de turma.

Na realidade, equipada inicialmente com um computador 
e uma impressora Braille cedida pela então DREL e algumas 
máquinas de escrita Braille, a Escola luta diariamente com  
dificuldades de financiamento de novos materiais.

As máquinas Braille avariam com muita facilidade e só 
uma gestão muito equilibrada de fundos do Agrupamento per-
mitiu a aquisição de uma nova impressora Braille quando se 
avariou, irremediavelmente, a fornecida pela DREL, e de uma 
máquina de escrita Braille.

A EREACBV não se constitui como uma unidade autóno-
ma, mas sim como escola inclusiva organizando-se por forma a 
responder a todos os alunos criando as condições necessárias  
e fundamentais para o seu sucesso académico.

Um dos maiores constrangimentos, para um normal de-
senvolvimento das competências desenvolvidas na Escola, 
tem sido o fornecimento muito fora de tempo, ou mesmo a  
ausência total, de manuais escolares transcritos para Braille. 
Essa situação foi agravada nos últimos anos, com as sucessivas  
alterações a que aqueles têm sido sujeitos, quer por parte de 
alterações aos currículos e às «Metas», como também às im-
postas pelos editores com as alterações pontuais na reorga- 
nização dos manuais de um ano para o outro. A Direção-Geral  
de Educação, através do (DSEEAS), Centro de Recursos da 
Educação Especial, a quem tem sido cometido o papel de tran-
scrição dos manuais, não tem tido capacidade para produzir a 
totalidade dos manuais. Para colmatar esta lacuna tem existido 
um esforço adicional, por parte dos docentes de educação es-
pecial, no sentido de adaptar e transcrever para Braille estes 
manuais em falta. Os dois docentes (deste grupo de recru-

O INR (Instituto Nacional para a Reabilitação) define ajudas  
técnicas ou produtos de apoio como sendo qualquer produto  
(incluindo dispositivos, equipamento, instrumentos, tecnologia 
e software) especialmente produzido e disponível, para prevenir, 
compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar qualquer impedi-
mento, limitação da atividade e restrição na participação .
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tamento) não têm "mãos a medir" para o volume de trabalho 
na transcrição de materiais para braille, produção de relevos  
e de acompanhamento direto aos alunos na sua problemática 
bem como aos docentes.

A ausência de resposta no que diz respeito a alguns ma- 
nuais escolares, exige que estes docentes assumam a tarefa 
de produzirem em Braille os manuais em falta, para além dos 
habituais testes, textos de apoio, relevos, e demais materiais 
táteis com destino aos alunos cegos. 

O nosso agrupamento, “integrou” a Escola de “Referência”, 
apesar das muitas barreiras arquitetónicas que não deviam 
ser encontradas neste espaço. Tentando ultrapassar essa 
situação foram introduzidas algumas melhorias, não sendo 
no entanto, ainda, as suficientes. Por isso, a requalificação  
de algumas escolas do Agrupamento é urgente, designada-
mente da Escola Básica Padre Alberto Neto, que aguarda uma  
intervenção há mais de 7 anos. Os constrangimentos acima 
referidos criam e desenvolvem no aluno deficiente visual índi-
ces de insegurança que terão de ser muito bem trabalhados 

ao nível da orientação e mobilidade. Ao 
aluno cego deve ser assegurada, uma 
boa mobilidade, completamente à von-
tade, nos espaços escolares interiores 
e igualmente no pátio exterior, sempre 
com recurso ao uso da bengala, por parte 
dos cegos.

A EREACBV deveria constituir-se 
como um espaço, cuja acessibilidade 
global pudesse contribuir eficazmente 
para o conforto e segurança do aluno. 
Compreende-se naturalmente que essa 
segurança e conforto também não fazem 
parte do dia-a-dia do jovem. Na reali-

dade o que importa, portanto é dotar o aluno com os meios 
e conhecimentos necessários à perceção dos obstáculos e 
barreiras. Deve ser igualmente competência da Escola sensi-
bilizar todos os que interagem com o aluno para a problemática 
do aluno e para os cuidados a terem, nomeadamente quanto 
a criar, acidentalmente ou por mero descuido, novos obstácu-
los desconhecidos como portas entreabertas, mobiliários em 
posições diferentes na sala de aula, deslocamento de vasos 
de flores, colocação de baldes de lixo, etc.. 

Quando pensamos na intervenção da Educação Espe-
cial, e tendo em conta a já referida falta de docentes nesta 
área, existem naturalmente alguns constrangimentos. A for-
mação específica e acompanhamento técnico no uso de novos 
produtos de apoio e tecnologias, para os docentes de edu-
cação especial também não existe.

O acompanhamento aos docentes das diversas discipli-
nas por parte dos docentes especializados é efetuado ou em 
contexto de sala de aula ou em momentos pontuais e indeter-
minados. Anualmente é realizada uma reunião, antes de inici-
ada a atividade letiva, com os docentes das diversas turmas 
que acolhem alunos com problemáticas de visão. Mas isso 

não é suficiente principalmente porque, nessa altura ainda não 
estão colocados todos os docentes. Não existem ações de 
formação na área dos problemas de visão e aquelas que são 
propostas ao centro de formação de professores tão pouco 
recebem qualquer indicação de poderem ser concretizadas 
ou acreditadas. Apesar daquela condicionante, projeta-se  
já para o próximo ano letivo uma formação interna inicial, aos 
docentes de turmas que integrem alunos com deficiência 
visual e no âmbito da Escola de Referência para a Educação 
de Alunos Cegos ou com Baixa Visão do Agrupamento de  
Escolas de Leal da Câmara. 

Pretende-se dar a conhecer aos docentes que irão tra-
balhar com aqueles alunos as dificuldades específicas relati-
vas às suas deficiências, dar a conhecer os tipos de materiais 
de apoio e formas de escrita. Pretende-se ainda demonstrar 
alguns dos materiais disponíveis para uso com ou pelos alunos 
com problemas visuais.

O tema «Escolas de Referência» não se esgota aqui com 
o levantamento dos problemas e condicionantes. Faltaria refe-
rir as dificuldades de comunicação com algumas famílias, com 
a obtenção de relatórios médicos e a falta de reciprocidade 
nos contatos e relatórios médicos atualizados.

Quase a finalizar não poderíamos deixar de referir que, 
apesar de mutável, o corpo docente, que lida na turma e fora 
dela, com os alunos com dificuldades ou ausência de visão, é 
constituído por profissionais de elevada qualidade, não apenas 
ao nível das suas competências profissionais mas principal-
mente na dedicação, carinho e empenho que redobram quan-
do confrontados com alunos cegos nas suas aulas. Também 
é devida uma palavra de apreço pela qualidade, empenho  

Decreto-Lei N.º 3/2008 de 7 de janeiro
Artigo 24.º

…
4 – As escolas de referência para a educação de alunos cegos e 
com baixa visão integram docentes com formação especializada 
em educação especial no domínio da visão e outros profissio- 
nais com competências para o ensino de Braille e de orientação 
e mobilidade.

5 – As escolas de referência para a educação de alunos cegos  
e com baixa visão devem estar apetrechadas com equipamentos 
informáticos e didácticos adequados às necessidades da popu-
lação a que se destinam.

6 – Consideram-se materiais didácticos adequados os seguintes: 
material em caracteres ampliados, em braille; em formato digi-
tal, em áudio e materiais em relevo.

7 – Consideram-se equipamentos informáticos adequados, os 
seguintes: computadores equipados com leitor de ecrã com voz 
em português e linha braille, impressora braille, impressora 
laser para preparação de documentos e concepção de relevos; 
scanner; máquina para produção de relevos, máquinas braille; 
cubarítmos; calculadoras electrónicas; lupas de mão; lupa TV; 
software de ampliação de caracteres; software de transcrição 
de texto em braille; gravadores adequados aos formatos áudio 
actuais e suportes digitais de acesso à Internet.

figura 4: Máquina 
de criar relevos
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e afeto que o pessoal auxiliar dedica aos alunos com pro- 
blemas de visão e ao ATL da Escola que acolhe os referidos 
alunos.

Em suma, poderemos inferir que a Inclusão de alunos  
cegos ou com Baixa Visão, ainda fica aquém de ser uma efetiva 
realidade, mesmo com a intervenção das Escolas de Referência 
para a Educação de Alunos Cegos e com Baixa Visão mas 
que o caminho a trilhar parece ser aquele que temos vindo  
a seguir.

ACONSELHAMOS A LEITURA DE:
«Tecnologias de apoio para pessoas com deficiência», Pedro 
Encarnação, Luís Azevedo e Ana Rita Londral; 
ISBN: 978-972-667-345-3

«Alunos cegos e com baixa visão – Orientações curriculares» 
disponível em:
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/publ_
alunos_cegos.pdf

ACONSELHAMOS UMA VISITA A:

http://www.acessibilidade.gov.pt/

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/rede_
escrefcegos_2014.pdf

http://www.inr.pt/

http://www.lerparaver.com/

http://www.dge.mec.pt/pedido-de-materiais-nee

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/
documentos/0015400164.pdf

abril de 2016



Vol. 7 Nº1 — Junho 2016  |  6766  |  Educação InclusivaXIV  |  DOSSIER — Educação Inclusiva

ABSTRACT
O presente artigo pretende plasmar um exemplo daquilo que 
pode ser interpretado como uma “Prática de Referência”, cujo 
principal propósito foi a criação de condições propícias à par-
ticipação de crianças e jovens com baixa visão e cegueira no 
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (excluídos até  
à 4.ª edição desta competição). Esta prática afigurou-se num 
exemplo inclusivo, uma vez que o conceito de inclusão no âmbi- 
to específico da educação implica, antes de mais, rejeitar, por 
princípio, a exclusão (presencial ou académica) de qualquer 
aluno da comunidade escolar (Rodrigues, D., 2006, p. 301).

O impacto nacional desta iniciativa levou à realização de 
um estudo que evidenciou claramente que a prática continua-
da de jogos matemáticos, por crianças com deficiência visual, 
funciona como motor promotor do desenvolvimento de várias 
competências/capacidades na área da matemática. Neste arti-
go será dado especial ênfase ao modo como a prática do jogo 
matemático Semáforo, por alunos com deficiência visual do 
1.º ciclo, promove o desenvolvimento da visualização espacial. 
Denote-se que a prática dos jogos matemáticos integrados 
no Campeonato Nacional, por alunos com deficiência visual,  
foi iniciada apenas em 2008 através do jogo Semáforo.

E porque as “Práticas de Referência” devem ser parti- 
lhadas, os jogos matemáticos adaptados à baixa visão e ce- 
gueira atravessaram o Oceano Atlântico, chegando ao Instituto 
Paranaense de Cegos (IPC) em Curitiba, Brasil…

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, jogos matemáticos, baixa 
visão, cegueira e visualização espacial.

CONTEXTUALIZAÇÃO INTRODUTÓRIA
O jogo no processo de desenvolvimento da criança com 
deficiência visual…
Nos últimos anos, Portugal assistiu a um conjunto de alte-
rações no que concerne à inclusão de crianças e jovens com 
deficiência visual ao nível da educação matemática, em par-
ticular, através da prática de jogos matemáticos em contexto 
de sala de aula. O espaço sala de aula carece de um inves-
timento significativo tomando uma expressão mais elaborada 
quando essas crianças e jovens são detentores de baixa visão 
ou cegueira. Assim, a escola assume um importante papel no 
que respeita à inclusão destes alunos, dado que Blind learners 
must be able to access equivalent information and materials as 
their sighted peers and be guaranteed a high quality education, 
both academically and socially (Kinash & Paszuk, 2007, p.6).

Segundo Vygotsky (2007), o material sensorial e a palavra 
estão na base da construção dos conceitos. Não obstante a 
importância da construção dos conceitos, nas crianças cegas, 
os processos requerem adaptações específicas uma vez que  
a exploração percetual assenta na estimulação do sistema 
háptico. Esta deve ocorrer o mais precocemente possível, pois 
na ausência de visão, segundo Gibson (1983), deve ter lugar 
uma exploração ativa do tato. As crianças com baixa visão de-
vem igualmente ser submetidas a um conjunto de estímulos 
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visuais para que consigam acompanhar o desenvolvimento 
dos seus pares. Para os autores Piers & Erikson (1982), o jogo 
é uma atividade que permite às crianças a realização de um 
processo de adaptação à realidade. Embora para estes au-
tores o conceito de jogo integre apenas uma forma lúdica, em 
Portugal, os jogos matemáticos têm assumido uma expressão 
cada vez mais formal. Segundo Silva & Neto (2007, p. 11).

Os bons jogos de tabuleiro são objectos valiosos pelas 
ideias, pelo prazer e pelo potencial pedagógico que 
encerram. Quem aprende a jogar está também a 
aprender a concentrar-se, a controlar o impulso da 
jogada rápida, a aceitar um modelo de regras fixo 
(aprendendo a separar a brincadeira do jogo), a 
estabelecer planos e a analisar linhas de raciocínio,  
a abstrair-se da parte física das peças para as 
considerar entes abstractos regidos por certas regras.

A prática de jogos com regras assume especial relevância  
nas fases do desenvolvimento da criança.

UM POUCO DE HISTÓRIA…
Em Portugal, até 2008, os jogos matemáticos não integravam 
o currículo de matemática dos alunos com problemas visuais. 
A problemática destas crianças excluía-as da participação na 
competição de âmbito nacional — Campeonato Nacional de 
Jogos Matemáticos (CNJM) — por não lhes ser possível jogar 
nos tabuleiros existentes. Esta competição decorre, em Portu-
gal, desde 2004 e abarca a participação de todas as escolas 
do ensino público e privado do país. 

A primeira grande evolução ocorrida foi a criação de 
adaptações ao layout dos jogos da competição supramen-
cionada, de modo a permitir a inclusão de jogadores com  
deficiência visual no referido torneio. 

A adaptação do layout dos jogos permitiu que na quin-
ta edição do CNJM (2008), os alunos com deficiência visual 
representassem as suas escolas no dia da final disputando  
as partidas com os seus pares, como se pode observar na  
figura 2. Desde então, tem-se verificado um crescendo da 
prática destes jogos, em contexto de sala de aula, nas escolas 
de referência para a baixa visão e cegueira.

O sucesso desta iniciativa levou a que os tabuleiros  
dos jogos matemáticos do CNJM, adaptados em Portugal, te-
nham sido levados para o Brasil (em agosto de 2011), tendo-se 
dado início nesse momento, à prática de jogos matemáticos 
pelos alunos do Instituto Paranaense de Cegos (IPC) em  
Curitiba (Brasil). Com o propósito de promover a continui-
dade da prática destes jogos além-fronteiras e, em particular 
por crianças com deficiência visual, desenvolveu-se o projeto  
Jogos Matemáticos entre Portugal e o Brasil. Este iniciou-se 
no ano letivo 2012/2013 e integrou uma escola da zona de 
Sintra (Portugal) e o IPC em Curitiba (Brasil). A prática dos 
jogos entre os alunos da escola e os alunos com deficiência 
visual do IPC aconteceu através de sessões online (via skype) 

figura 1: Konane 
adaptado à baixa 
visão (à esquerda) e 
Konane adaptado à 
cegueira (à direita). 
Imagem retirada de 
Dias (2012).

figura 2:  
Reportagem na 
RTP1 sobre a final 
do 10.º Campeonato 
Nacional de Jogos 
Matemáticos que 
decorreu no Fundão 
em 14/03/2014. 

figura 6: Aluno do 
1.º ciclo com baixa 
visão a disputar 
uma partida do 
jogo Semáforo no 
tabuleiro adaptado à 
baixa visão

figura 5: Final dos 
Jogos Matemáticos 
entre Portugal e o 
Brasil realizada no 
Centro de Ciência 
Viva em Lisboa, em 
11/06/2012. 
A imagem contem-
pla uma partida no 
jogo Semáforo no 
tabuleiro adaptado à 
baixa visão.

figura 3: Prática de jogos 
matemáticos entre alunos 
da escola de Sintra e os 
alunos do IPC.

figura 4 : Partida do jogo Semá-
foro na Final Jogos Matemáticos 
entre Portugal e o Brasil realizada 
no Centro de Ciência Viva em 
Lisboa, em 11/06/2012.
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e culimou numa final no Pavilhão do Conhecimento e Ciência 
Viva, em Lisboa, tendo contado com cobertura televisiva do 
programa Consigo da RTP2.

Pela primeira vez em 2012, os alunos do IPC disputaram 
uma final online com jogadores normovisuais Portugueses.

Atualmente, a prática corrente de jogos matemáticos em 
contexto de sala de aula ultrapassou o universo nacional e ex-
pandiu-se ao Brasil, sendo estes jogos utilizados como veículo 
promotor de diversas competências/capacidades, em particu-
lar da visualização espacial, nas duas margens do Atlântico.

JOGO MATEMÁTICO SEMÁFORO NA PROMOÇÃO DA 
VISUALIZAÇÃO ESPACIAL
Semáforo
A primeira experiência que permitiu a inclusão de jogadores 
com deficiência visual no 5CNJM (em 2008), ocorreu através 
do layout adaptado do jogo matemático Semáforo.

O jogo Semáforo foi inventado por Alan Parr em 1998. 
Trata-se de um jogo de padrão – vence quem obtiver um deter-
minado padrão – além disso, é um jogo abstrato com alguma 
complexidade mantendo-se a expetativa quase até ao final do 
jogo.

O objetivo é ser-se o primeiro a colocar uma linha (verti-
cal, horizontal ou oblíqua) de três peças com a mesma forma 
(ou a mesma cor no tabuleiro original). O material é constituído 
por um tabuleiro com três linhas e quatro colunas; 8 peças 
circulares que correspondem às peças verdes no jogo sem 
adaptações; 8 peças triangulares (amarelas jogo original) e 8 
peças quadradas (vermelhas no jogo para normovisuais).

As regras resumem-se à realização, em cada jogada,  
de apenas uma das seguintes ações: colocar uma peça cir-
cular (verde) num quadrado vazio; substituir uma peça circular 
(verde) por uma peça triangular (amarela); substituir uma peça 
triangular (amarela) por uma peça quadrada (vermelha); e as 
peças quadradas (vermelhas) não podem ser substituídas.

As problemáticas baixa visão e cegueira requerem cui-
dados diferenciados o que levou à criação de dois protótipos  
distintos do jogo Semáforo, um deles com acentuado con-
traste entre as peças e o tabuleiro. As peças são em madeira 
mais clara e o tabuleiro com fundo em madeira escura, contendo  
os quadrados delineados por madeira mais clara, como se 
pode observar na figura 6.

No outro tabuleiro, as adaptações foram pensadas para 
jogadores com cegueira. As peças adaptadas não possuem 
um contraste tão acentuado, como se pode observar na figura 
7, mas mantêm a forma circular, triangular e quadrada. 

O Jogo Semáforo, atualmente ainda integra o CNJM  
e está indicado para alunos que frequentam o 1.º ciclo de  
escolaridade.

Como anteriormente mencionado a prática do jogo Semá-
foro promove o desenvolvimento de algumas competências/ 
capacidades na área da matemática.

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
A investigação realizada em Portugal que permitiu observar 
que a prática continuada do jogo Semáforo facultava a pro-
moção de competências específicas na área da matemática, 
seguiu os princípios de uma investigação qualitativa, no seu 
desenho de estudo de caso, tendo integrado seis alunos do 
1.º ciclo do ensino básico oriundos de diferentes Escolas de 
Referência para a Baixa Visão e Cegueira e de Instituições 
Particulares de Solidariedade Social Portuguesas. 

 JOGO SEMÁFORO

Aluno Problemática Definição1

A1 Baixa visão  
moderada

Acuidade visual, no melhor olho, corrigida 
entre 3/10 e 1/10, sem problemas no 

campo visual.A2

A3
Baixa visão  

severa

Acuidade visual corrigida entre 1/10  
e 1/20, com um campo visual de pelo 

menos 20°.A4

A5

Cegueira

Acuidade visual superior a 1/10 e com  
um campo visual inferior ou igual a 20°  

em cada olho.
Acuidade visual inferior a 1/10, no melhor 

olho após correção.
Ausência total de visão.

A6

NOTA 1 De acordo com o Decreto-Lei n.º 49331/69 de 28 de outubro

tabela 1: Problemática dos efetivos da amostra que praticaram o jogo 
Semáforo

Denote-se que o tabuleiro da figura 6 (adaptado à baixa 
visão) se revelou adequado às necessidades dos alunos com 
baixa visão moderada e severa, existindo por isso, apenas 
dois tabuleiros com layout adaptado deste jogo, um para joga- 
dores com baixa visão e outro para jogadores com cegueira. 
O Semáforo por se tratar de um jogo de padrão, exige dos 
jogadores uma atualização do reconhecimento da disposição 
das peças após cada movimento realizado. Esta premissa, 
por si só, carece de um bom domínio ao nível da visualização  
espacial de cada jogador.

A VISUALIZAÇÃO ESPACIAL E A DEFICIÊNCIA VISUAL 
No jogo Semáforo os jogadores, em cada lance, são obrigados 

figura 7:  
Jogo Semáforo
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a tomar uma decisão sobre qual o melhor lance a executar. 
Segundo Galloti (1989), a tomada de decisão é oriunda das 
mesmas competências que são utilizadas durante o raciocínio.  
Uma das vertentes do raciocínio é, segundo Smith & Kosslyn 
(2009), a introspeção sobre imagens mentais. Esta intros- 
peção é concretizada através da visualização espacial. A defi-
ciência visual interfere no reconhecimento do meio envolvente, 
pelo que terá influência no raciocínio espacial. Além disso,  
o sentido da visão é o único que permite identificar objetos  
circundantes sem que seja necessário tocá-los ou aproxi-
má-los do individuo facultando a elaboração de uma imagem 
mental. Qualquer problemática que interfira com o sentido  
da visão, irá por consequência, distorcer e/ou dificultar o 
reconhecimento do meio envolvente e daí a necessidade de se 
recorrer a material sensorial devidamente adaptado.

A esquematização da figura 8 ilustra uma partida do jogo 
Semáforo, por um aluno cego (A5) com uma aluna com baixa 
visão severa (A4).

figura 8: Partida do jogo Semáforo realizada numa fase inicial da 
prática do jogo

O diagrama anterior permite observar que a aluna A4 
(baixa visão severa) não identifica a possibilidade de formar um 
padrão de três círculos (peças verdes) na oblíqua. Contudo, o 
seu adversário A5 (cegueira) para além de não identificar essa 
possibilidade, que lhe permitiria vencer a partida, efetua uma 
jogada que permite à adversária (A4) construir um padrão de 
peças verticais circulares consagrando-se assim a vencedora.

Na partida anterior é notória a dificuldade de ambos os 
jogadores na identificação da posição vencedora na oblíqua. 
Além disso, por se encontrarem numa fase inicial da prática 
do jogo a partida foi muito rápida e as jogadas cingiram-se 
apenas à utilização de peças circulares (verdes). Ambos os 
jogadores revelaram dificuldades na identificação de padrões 
e, por conseguinte, uma visualização espacial do tabuleiro 
deficitária.

Com o aumento da prática do jogo as partidas tor-
naram-se mais ricas, veja-se o exemplo da figura 9. Neste dia-
grama o aluno A1 (baixa visão moderada) e o mesmo aluno A5 
(Cegueira) já se encontram familiarizados com o jogo Semá-
foro, uma vez que já o praticaram pelo menos três anos letivos 
sequentes.

A performance de jogo do jogador A5 revelou-se bastante 
mais avançada, embora ainda não tenha sido suficiente para 
vencer a partida. Todavia, a identificação e localização das 
peças e a definição de uma estratégia de jogo revela melho-
rias muito significativas. Este processo evidencia não apenas 
uma evolução ao nível da visualização espacial da distribuição 

das peças pelo tabuleiro, como também, na sua interpretação 
e enquadramento no contexto do jogo. Este enquadramento 
exige um raciocínio espacial, o que vai para além da simples 
visualização e identificação da localização das peças.

Pelo exposto, observa-se que ocorreu uma evolução da 
capacidade ao nível do raciocínio espacial, assente na visua- 
lização espacial, e promovida pela prática do jogo Semáforo.

figura 9: Partida do jogo Semáforo realizada numa fase avançada da 
prática do jogo Semáforo

CONCLUSÕES
Em Portugal, nos últimos anos a investigação tem revelado 
que a prática de jogos promovem o desenvolvimento de deter-
minadas competências/capacidades na área da matemática. 
Ferreira (2013) defende que a prática de determinados jogos, 
onde se incluem jogos matemáticos (Semáforo), promovem 
capacidades como a identificação de padrões. Segundo a au-
tora, para além de serem agentes motivadores os jogos podem 
contribuir mais ainda para o desenvolvimento de capacidades 
úteis na aprendizagem da matemática (Ferreira, M., 2013, p. 243).

No que concerne à promoção de competências/capaci-
dades em crianças e adolescentes com deficiência visual, Dias 
(2012) concluiu que a prática continuada de jogos matemáti-
cos revelou melhorias ao nível da performance de jogo, no  
desenvolvimento da capacidade de memória a curto prazo, na 
resolução de problemas e no raciocínio e visualização espacial.

Ad sumam, desde 2008 que os alunos com deficiência 
visual deixaram de ser “excluídos” do CNJM e tem-se vindo a 
registar um aumento da prática de jogos matemáticos adapta-
dos, em contexto de sala de aula. Esta “Prática de Referência” 
que se iniciou em Portugal, estende-se atualmente ao Instituto 
Paranaense de Cegos em Curitiba (Brasil).

Porque ao erguermos a vista 
não vemos  fronteiras…

— Provérbio Chinês
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O código Braille foi criado há quase 200 anos por Louis Braille, 
em França, tornando-se, desde então, o meio indispensável 
para a aprendizagem e formação social de cegos. Este código 
de 64 símbolos, resultantes da combinação de seis pontos em 
relevo, permite a representação do alfabeto, dos números e 
das simbologias científica, fonética, musicográfica e informáti-
ca, garantindo que todas as pessoas que o utilizam tenham 
acesso à informação. A leitura é feita da esquerda para a di-
reita, ao toque de uma ou das duas mãos ao mesmo tempo. 
A cada conjunto de seis pontos ou à combinação destes, de- 
signamos Célula Braille (Figura 1).

figura 1: Célula Braille 

O Braille continua a ser considerado um importante e fun-
damental sistema natural de leitura e escrita para as pessoas 
cegas.

Se perguntarmos a qualquer pessoa cega, com um míni-
mo de formação académica, qual foi o ponto de partida da 
independência cultural dos cegos, ao longo da história da  
Humanidade, quase 100% responderão que foi a possibi- 
lidade de utilização do sistema Braille, o que é verdade do 
ponto de vista histórico. Para a maior parte dos deficientes  
visuais, especialmente aqueles que foram ensinados em esco- 
las especializadas, e de uma faixa etária superior a quarenta 
anos, é provável que se escute algo como: "o Braille é uma  
invenção quase mágica, obra de um francês genial, Louis Braille,  
um código universal que se mantém imutável devido à sua  
perfeição”.

Poucos saberão, no entanto, que o Sistema Braille (Figura 
2) não é universal: o que é imutável e matematicamente muito bem 
construído neste código são as vinte e cinco letras do alfabeto 
francês, ou, por outras palavras, do alfabeto romano (a letra 
‘W’ é uma exceção às regras de construção, pois não existia 
na língua francesa em 1850). Todo o restante — as letras com 
acentos, os símbolos de pontuação, os números e usos par-
ticulares, como no caso da Química e da Matemática — vari-
am completamente de país para país e, em alguns casos, com 
discrepâncias concetuais com a simplicidade da codificação 
original das letras (Borges, 2009). 

Existem, ainda, muitas controvérsias quanto às especiali-
zações deste código para responder às especificidades das 
diferentes línguas e na transcrição da Matemática, Física ou 
da Informática. 

O Braille ou a ‘Escrita  
a Branco’1

Margarida Loureiro
Docente de Educação Especial com especialização 
em Problemas de Visão pela Escola Superior 
de Educação de Lisboa. Docente do Quadro do 
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara. 
Assessora Técnico Pedagógica da PIN-ANDEE. 
E-mail: margarida.l.loureiro@gmail.com

Certa palavra dorme na sombra de um livro 
raro. Como desencantá-la? É a senha da vida  
a senha do mundo. Vou procurá-la.

— Carlos Drummond de Andrade 
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No Japão, por exemplo, a célula Braille tem 2x4 pontos 
em vez da composição que conhecemos de 2x3 pontos. A 
distância entre os pontos é diferenciada para que cada letra 
continue a caber na área da ponta de um dedo. 

figura 2: Alfabeto Braille da Língua Portuguesa

O BRAILLE NO ENSINO DA CRIANÇA CEGA
Do ponto de vista do desenvolvimento da criança cega, não 
podemos esquecer que o tato, a audição e a linguagem são as 
principais vias de aprendizagem. As suas mãos são instrumen-
tos essenciais de conhecimento. A criança cega serve-se das 
suas mãos não apenas para agarrar, jogar ou dar os objetos, 
mas, também para perceber qual o seu peso, forma e textu-
ra. Ela explora o ambiente de maneira fragmentada utilizando 
as mãos e o reconhecimento das fontes sonoras. Precisa, 
pois, de comunicar com vista a reunir sensações, identificar 
os estímulos, interpretar as informações que vai recolhendo, 
estabelecer semelhanças e diferenças, criar esquemas e fazer 
conexões entre os diferentes elementos da realidade que a en-
volve. Se ela não tiver oportunidades de manipular os objetos 
e de os descrever com a ajuda de alguém, terá dificuldade em 
reconhecer aqueles que serão posteriormente representados 
mentalmente, através das imagens táteis. 

O desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, 
táteis e de linguagem, sobretudo entre as crianças cegas con-
génitas, desempenha um papel muito importante no proces-
so de construção do conhecimento, envolvendo os seguintes  
aspetos: convívio com familiares, crianças, adultos, educadores 
e com outras pessoas que façam parte da sua rede social;  
inserção num ambiente encorajador que estimule a experiência 
de exploração tátil e o contacto com a escrita Braille; parti- 
cipação em atividades ricas e variadas que incentivem a lei-
tura e a escrita; e condições de acesso ao material de leitura  
e demais informações que provenham do ambiente familiar,  

social e escolar.
O desenvolvimento da consciência da escrita nas cri-

anças cegas tem início logo após o nascimento e está dire-
tamente relacionado com as interações verbais e não verbais 
entre os membros da família e com o seu desenvolvimento 
global. Trata-se de um processo contínuo, através do qual um 
conjunto de fatores articulados contribui para desencadear 
mudanças que levam à tomada de consciência que se am-
plia através da exploração intencional para a compreensão de 
conceitos, bem como da função dos símbolos e da linguagem 
(Domingues et al, 2010).

É neste contexto que se configura a importância de com-
preender o desenvolvimento da consciência da escrita em 
crianças cegas, considerando que elas não têm as mesmas 
possibilidades de contacto com a riqueza do material gráfi-
co emergente no universo da escola e da família. Além disso, 
a predominância de recursos pedagógicos referenciados na 
exploração e na comunicação visual e a escassez de material 
acessível acentuam significativamente esta desvantagem.

A consciência da escrita engloba um conjunto de conhe- 
cimentos integrados pelas crianças, antes mesmo de saber 
ler, pela simples observação ou imitação do fazer de outras 
crianças e dos adultos. Por isso, é necessário munir o am-
biente escolar e familiar com os instrumentos e os suportes 
de comunicação escrita produzidos através do tato e criar es-
tratégias que favoreçam a exposição natural da criança cega 
ao código Braille, de forma lúdica e prazerosa. Pode-se, por 
exemplo, usar etiquetas com a escrita do nome, sinais e símbo-
los Braille para identificação de objetos pessoais, brinquedos  
e utensílios. Na sala de aula, pode-se etiquetar o material es-
colar, escrever os nomes de todas as crianças em tinta e em 
Braille nas mesas ou nos cabides, colecionar rótulos de produ-
tos e artigos em Braille. A escrita Braille pode ser usada para a 
sinalização de portas, mobiliário, recantos e em muitas outras 
possibilidades de identificação de rotinas da escola.

A compreensão do código Braille envolve um conjunto 
de conhecimentos e a apropriação de conceitos espaciais  
e numéricos, discriminação tátil, destreza de manipulação 
e coordenação motora, entre outros. Estes conhecimentos 
prévios facilitam a identificação da posição dos pontos na cé-
lula, o reconhecimento de sinais específicos e a configuração 
dos pontos que constituem as séries ordenadas do alfabeto 
Braille. A criança deve compreender as semelhanças e as di- 
ferenças subtis, observadas nas várias combinações de pon-
tos que representam as letras e os restantes símbolos da es-
crita. A competência da leitura é mais complexa do que a da 
escrita porque requer discriminação, destreza e refinamento 
do tato. Além disso, a posição dos dedos, a coordenação si-
multânea das duas mãos e a postura são aspetos importantes 
a serem considerados porque a técnica de leitura e escrita do 
Braille depende de movimentos sincronizados das mãos, além 
da discriminação tátil. Este processo requer mais esforço num 
contexto menos estimulante e atraente em relação à multipl-
icidade de recursos disponíveis para as crianças que veem.
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Estas dificuldades podem afetar a atenção, a concentração, a 
motivação e o interesse da criança. 

Tal como no caso da aprendizagem da leitura e da escrita 
a tinta, o Sistema Braille possiblita o contacto direto com a 
grafia das palavras, a interação do leitor com o texto e con-
tribui para a compreensão e para o uso correto das letras, dos 
acentos e da pontuação. Neste sentido, favorece o uso da es-
crita para a comunicação, para a organização pessoal, para o 
lazer, a procura e o registro de informações de forma autónoma  
(Sá e Simão, 2010). No entanto, esta autonomia é relativa uma 
vez que se trata de um código restrito a um universo específico 
de utilizadores.

No caso das crianças cegas, o uso do tato possibilita 
a descoberta do universo da escrita. Por isso, o material im-
presso em tinta deve ser produzido em formato acessível, isto 
é, deve ser transcrito para Braille e, se for caso disso, incluir 
descrições de imagens ou ilustrações em relevo. Além dis-
so, os livros em formato acessível produzidos para crianças 
cegas devem possuir referências visuais que correspondam  
às características do tato, devem ser esteticamente atrativos  
e favorecer a imaginação.

Muitas famílias e educadores não têm o hábito de ler  
para as crianças cegas por acreditarem que elas não po-
dem compreender histórias recheadas de ilustrações e de 
expressões visuais. Sabemos que a literacia depende de 
um conhecimento prévio da linguagem oral. Deste modo, é 
necessário e importante ler para a criança cega em voz alta, o 
material disponível no seu quotidiano. Esta leitura deve ser feita 
de modo vivo, ativo e significativo para despertar o interesse, 
a imaginação e a curiosidade. É preciso explicar e descrever 
estes atos de leitura para que ela compreenda a presença da 
escrita na vida do dia a dia, pois não pode reconhecer sozinha 
que o mundo que a rodeia está cheio de formas gráficas par-
ticulares que representam as letras do alfabeto.

Um livro pode ser lido diversas vezes, e a criança pode 
participar da leitura de distintas maneiras. Ela pode fazer 
comentários, repetir palavras ou frases, completar frases ou  
expressões e compreender a diferença entre a fala e a escrita, 
além de ser estimulada a desenvolver o gosto pela leitura. Esta 
possibilita à criança descobrir os sons, a estrutura de uma 
frase, as palavras, as pausas, as rimas e os ritmos. A com-
petência linguística permeia a significação do ato de ler e con-
siste em dar sentido aos símbolos a serem comunicados pelo 
uso de comportamentos comunicativos coerentes, de acordo 
com padrões sociais (Domingues, 2010).

É preciso estabelecer um certo equilíbrio entre as ativi- 
dades de leitura e de escrita para ajudar a criança a fazer  
a ligação entre símbolos abstratos que formam as palavras. 
Entre as crianças cegas, esta associação é feita através do 
tato. Por essa razão, elas devem entrar em contacto, o mais 
cedo possível, de forma regular e constante, com a escrita 
Braille e com outros símbolos táteis. É preciso mostrar o livro à 
criança que deve folhear as páginas e perceber a distribuição 
do texto na folha, identificar a capa e a contracapa. Elas de-

vem saber que os livros não podem ser dobrados ou rasga-
dos. A criança deve tocar objetos reais referidos pelos livros e 
compreender que pontos formam o alfabeto Braille. Durante a 
leitura, as crianças devem ter a oportunidade de manusear o 
livro, folhear e tocar os caracteres em Braille, os desenhos ou 
as representações em relevo. 

A leitura tem a função de desenvolver o imaginário, a cria-
tividade e promover a aprendizagem. Para que a criança cega 
tenha acesso ao mundo da leitura, recomenda-se a criação de 
cantinhos de leitura, com livros em Braille, em casa e na escola, 
que lhe possam servir de referência. As imagens podem ser 
representadas por objetos em relevo mantidos junto do livro.

Durante o processo de aprendizagem, as crianças cegas 
ampliam o vocabulário que permite representar as entidades, 
os objetos, as ações, os sentimentos, os odores, as texturas e 
as sensações. Pelos desafios e pelas interações da experiên-
cia do dia a dia, conseguem estabelecer relações entre as pa-
lavras e as coisas, desenvolvendo a memória, a imaginação e 
uma multiplicidade de conceitos. Além disso, ampliam a ca-
pacidade cognitiva, motora, tátil e verbal, necessárias ao de-
senvolvimento da consciência da escrita.
Em resumo, uma experiência bem-sucedida de aprendizagem 
está relacionada não apenas com as características e as po-
tencialidades individuais da criança cega, mas também com o 
conjunto das experiências positivas e encorajadoras, vivencia-
das pelas crianças, na sala de aula, em casa e nos restantes 
espaços de vida escolar e social.

Neste sentido, a apresentação do livro infantil tem evoluí-
do para um novo patamar: ser acessível a todos. E o que é um 
livro acessível? Trata-se antes de mais, de um livro que pode 
servir à criança cega ou com baixa visão, à família, aos colegas 
de escola ou ao professor (Figura 3). Esse livro é impresso em 
braille, mas em tinta também, terá fonte ampliada, de forma a 
que não apenas as crianças totalmente cegas possam ler, mas 
também aquelas com baixa visão. O livro inclusivo é pensado 
ainda para aqueles que veem, ou seja, para que todos leiam 
juntos. Além da edição em papel, deverá existir também um CD 
com as audiodescrições das imagens e um audiobook, para 
quem quiser ouvir o livro narrado. (Fig. 3)

figura 3: Dom Leão e Dona Catatua — Coleção 4 leituras (CERCICA) 
em Braille, ampliado e áudio 
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E se um livro infantil pretende também possuir a cate- 
goria de lúdico, é importante ter atenção às ilustrações, mes-
mo quando a publicação é pensada para a criança cega.  
Existe uma adaptação do traço: no livro acessível, aquele será  
estilizado e em alto relevo, para que a criança o perceba pelo 
tato. Já a criança com baixa visão requer muitas cores e con-
trastes para ser estimulada. Os livros devem possuir, à partida,  
estes dois elementos que, por um lado, servem para atrair  
a criança e, por outro, para enriquecer a imaginação dos  
pequenos leitores.
“Com o livro acessível, a criança não vai ficar excluída dentro 
da sala de aula nem dentro da família. Estas crianças precisam 
de algo parecido com o que crianças que veem têm. Apesar 
da importância do braille para a literacia, ter a audiodescrição 
e o contorno em relevo aproxima a criança das outras”, afirma 
Regina Oliveira, da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Para além do exposto até agora que, por si só, vale como 
argumento máximo para a utilização do Braille como código de 
referência para a aprendizagem e desenvolvimento da literacia 
da criança cega, gostaríamos de partilhar uma declaração de 
um amigo cego:

"Sem o ajuda do Braille, é praticamente impossível para 
um cego perceber as subtilezas de um poema, ou entender 
com detalhes um artigo de pesquisa, ou mesmo mergulhar 
na atmosfera de um romance.”  (anónimo)

figura 4: Régua e Punção

Contudo, outros argumentos a favor do Braille, são referidos, 
tais como, por exemplo:
a) Poder produzir textos em Braille manualmente, com equi-

pamentos muito rudimentares (régua e punção, Figura 4) 
(Lorimer, 1996). Esta observação justifica economicamente 
a disseminação da técnica, por exemplo, em países em de-
senvolvimento.

b) A velocidade de leitura em Braille não é muito inferior à  
leitura convencional (para alguém com prática). Diversos 
estudos sugerem que uma pessoa que tenha aprendi-
do Braille desde criança seja capaz de ler entre duzentas  
e quatrocentas palavras por minuto (Ford e Walhof, 1999).

c)  Existem equipamentos portáteis de escrita Braille que pro-
duzem material de muito boa qualidade (p.e. máquina para 
escrita Braille Perkins (Figura 5) - permite escrever textos 

em vários tipos de papel, braillon e outros materiais. Possui 
mais de 42 carateres por linha).

d)  A evolução dos equipamentos tiflotécnicos tem vindo a  
permitir a produção em grande escala de materiais em 
Braille com impressoras a produzirem grande quantidade 
de material de excelente qualidade.

e) Estes equipamentos permitem ainda o recurso ao Braille, 
através das Linhas Braille, em alternativa à utilização do 
teclado do computador, requerendo este, conhecimento e 
treino adicional de digitação.

f)  A escrita Braille é adequada para rótulos e etiquetas, com 
inúmeros usos: etiquetas para indicar a cor de uma roupa, 
rótulos de embalagens de medicamentos ou de alimentos, 
transcrições em cartões de visita, indicadores do andar em 
elevadores, etc.

figura 5:Máquina de escrita Braille - Perkins

Por outro lado, a escrita Braille apresenta fragilidades que têm 
sido referidas para sustentar algumas posições contra:
a) O volume do material produzido em Braille é muito maior 

quando comparado com o produzido a tinta. O tamanho pa-
drão da célula Braille faz com que uma página A4 impressa 
contenha vinte e cinco linhas de trinta e quatro letras (em 
média), ou seja, cerca de quatro vezes menos letras do que 
uma página escrita a tinta. A folha de impressão deve ser 
de maior gramagem, para dar maior durabilidade à escrita, 
aumentando os custos com o papel.

b) Como o número de letras por linha em tinta e em Braille é 
diferente, a transcrição de textos tem implicações não ape- 
nas na digitação das letras, mas, frequentemente no redimen- 
sionamento do texto, complicando o processo. Isso ocorre 
cada vez mais frequentemente, pois em particular os livros 
didáticos a tinta, usam ativamente técnicas sofisticadas de 
dimensionamento (incluindo formas gráficas) para transmitir 
ideias.

c) Os equipamentos tiflotécnicos para impressão Braille são 
bastante caros, quando comparados com os seus equiva-
lentes para impressão a tinta. 

d) É possível o uso de codificações ou abreviaturas para  
diminuir o espaço gasto. Contudo, ao introduzir estas abre-
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viaturas, a complexidade de leitura e a necessidade de 
maior discriminação tátil aumentam muito. 

e) Algumas doenças que provocam a cegueira, como a dia-
betes, diminuem enormemente a sensibilidade dos dedos, 
inibindo completamente a leitura pelo Braille padrão. Por 
essa razão, a maior parte dos equipamentos tiflotécnicos de 
impressão Braille possui uma funcionalidade que permite a 
ampliação da célula (os pontos são dispostos com o dobro 
da distância), no entanto, na prática, é uma possibilidade 
muito pouco utilizada porque aumenta extraordinariamente 
os gastos com o papel.

f) A transcrição para Braille de material de Matemática, Quími-
ca, Música, etc. não é uma atividade simples, tendo-se 
convencionado grafias Braille específicas para cada uma  
destas áreas. Esta especificidade obriga a que o processo 
de transcrição deva ser da responsabilidade de um profes-
sor especializado para que a informação não seja alterada 
no decorrer do processo.

g) Os centros de apoio pedagógico ou centros de recursos 
do MEC, têm muita dificuldade em produzir em tempo útil 
os materiais necessários, levando a que muitos alunos di-
ficilmente consigam obter os livros no início do ano leti-
vo, em particular os que exigem grafias específicas como  
a Matemática, a Química ou a Musicografia.

h) Finalmente, embora com uma utilização residual na maior 
parte dos países mas significativa nos países em desen-
volvimento, o recurso à régua e ao punção, para a escrita 
manual é cria uma escrita espelhada (ou seja, como se pun-
ciona de um lado do papel para ler no outro, é necessário 
escrever no avesso com movimento contrário), o que pode 
ser uma dificuldade adicional para o aluno cego. 

BRAILLE VS TECNOLOGIA – UM DESAFIO?
Apesar do exposto anteriormente, nas palavras quer dos repre- 
sentantes das associações de deficientes visuais, quer das 
próprias pessoas com deficiência visual, a importância do 
Braille continua a ser reforçada, referindo-se frequentemente 
que a tecnologia apenas o complementa, não podendo ou  
devendo substitui-lo. 

Uma situação muito difícil e que provoca grande  
frustração nas pessoas que defendem esta posição tão 
acaloradamente, é que estatisticamente falando, a população  
mundial de leitores Braille está em grande declínio, e cada vez 
mais pessoas cegas tendem a preferir outras formas de comu-
nicação (Borges, 2009).

As razões para este declínio não são pacíficas. No  
artigo “Reconecting Dots”, da revista “Highlights”, da Natio- 
nal Braille Foundation (maio de 2005), encontramos algumas  
justificações plausíveis:

"Uma razão para o declínio do Braille é que a criança 
cega nos últimos 30 anos tem sido progressivamente ensi-
nada em classes regulares, muitas das quais têm falta de 
professores especializados ou professores sem conhecimen-

tos de Braille." (Borges, 2009)

Outra justificação possível é que a maior parte das pes-
soas consideradas como "legalmente cegas" têm alguma visão. 
Para essas pessoas, a utilização de um código "destinado  
a cegos" tem consequências psicológicas consideráveis uma 
vez que dificilmente aceitam a perda da visão. Este facto  
é comumente observado em atividades de reabilitação de pes-
soas que se encontram em processo de perda da visão devido 
a doenças oculares de caráter progressivo: nestas circunstân-
cias, o uso da ampliação ou de sistemas áudio, é muito mais 
fácil de aceitar, tanto do ponto de vista prático como psicológico.

Podemos considerar ainda, uma outra causa para este 
declínio. Na medida em que a pessoa cega vê os seus hori-
zontes ampliados pelo uso da tecnologia, e passa a conviver 
intensamente com uma quantidade cada vez maior de pessoas 
que veem, começa a precisar de, e a preferir, utilizar ferramen-
tas que permitam o acesso, sempre que possível bidirecional, 
ao material produzido ou consumido pela pessoa que vê. 

A partir dos anos 80, a relação com as plataformas digi-
tais modificou-se profundamente, permitindo um cada vez 
maior acesso e uma mais rápida absorção de informação. 

Estas mudanças têm levado a que as próprias crianças 
cresçam divididas entre a vida real e a virtual manifestando 
uma quase dependência da utilização das novas tecnologias. 
Contudo, é ainda profundamente consensual a importância do 
braille no ensino da leitura e da escrita, sendo unanimemente 
considerado como o meio de comunicação mais importante 
para as pessoas cegas.

Ainda que pareça uma visão antiquada desta questão, 
na verdade, continuamos a ouvir cegos dizerem o que as pa-
lavras de Regina Oliveira, membro do Conselho Mundial do 
Braille, sintetizam: "Por mais que tenhamos todos os recur-
sos tecnológicos, que também ajudam na formação, ainda 
é necessário que as pessoas cegas tenham o contato direto 
com a escrita. Para aqueles que gostam de ler, nada substi-
tui o prazer de ter um livro nas mãos, sentindo-lhe o cheiro, 
virando-lhe as páginas, em busca de novas revelações ou 
voltando-as para reviver as sensações agradáveis do que já 
foi descoberto". 

Para Regina Oliveira, o ensino da leitura e da escrita, com 
recurso ao Braille, deve ser incentivado desde a idade escolar. 
"É preciso o estímulo dos professores e familiares para o uso 
do Braille para que a criança não adquira uma cultura só pelo 
ouvir. Caso ela não tenha o contato direto com a simbologia 
vai ser muito difícil aprender matemática, química, física e bio-
logia, por exemplo".

Segundo o vice-presidente da Federação Nacional de 
Cegos dos EUA - FNC, Fredric Schroeder (Borges, 2009), há 
um dado alarmante: 90% das crianças cegas estão a crescer 
sem saber ler e escrever, pois as novas ferramentas possibili-
tam um tipo passivo de leitura, ao contrário do Braille, que per-
mite uma leitura mais ativa, onde o cérebro absorve as letras, a 
pontuação, a estrutura do texto e outros aspetos. Tal facto tem 
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Nome:                     Data de Nascimento:              /            /

Morada:                     Localidade:

Código Postal:          –   Telefone:           E-mail:

NIF:      IBAN:

Formação Académica:

Formação Especializada:

Área de Especialização:

Escolas/Agrupamento de Escolas:

Outra situação:

SÃO OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO:

a) Valorizar a profissão, promovendo os valores da Inclusão, o conhecimento  
e a competência de docentes comprometidos com o seu próprio desenvolvimento profissional.

b) Promover a comunicação e a cooperação entre os docentes de Educação Especial, 
favorecendo a identidade associativa e sentimento pertença.

c) Promover a formação, informação, conhecimento e troca de saberes, dos docentes  
de Educação Especial, através de publicações, reuniões científicas, formação e divulgação  
de todo o tipo de iniciativas neste âmbito.

d) Colaborar na elaboração e divulgação de materiais, técnicas, procedimentos e recursos,  
de forma a qualificar o exercício da profissão.

e) Estimular a investigação científica na área das Necessidades Educativas Especiais  
e promover a fundamentação das práticas e decisões, com base no conhecimento.

f) Desenvolver projetos e ações conjuntas com associações similares, nacionais  
e internacionais.

g) Promover a colaboração com outros grupos profissionais do setor, bem como com  
outras organizações da comunidade, nomeadamente associações de pais.

h) Promover os valores da afirmação pessoal e da valorização das capacidades, pela positiva, 
da pessoa com Necessidades Especiais, na defesa dos seus direitos e cidadania.

i) Promover a cooperação institucional, nomeadamente através de protocolos e parcerias,  
com organismos públicos e privados, no âmbito da consultadoria, assistência e informação 
técnica e científica, participando como parceiros sociais.

COMO ADERIR?

Preencher a Ficha de Adesão e juntar  
uma foto tipo passe (p.e. digitalizada)  
para emissão do Cartão de Sócio  
ou preencher o Formulário de Adesão  
no website da associação 

Efetuar o pagamento de adesão 
no valor de 35,00€ (inclui cotas do 
ano em curso, revista profissional e 
desconto nas iniciativas da associação) 
através de transferência bancária (IBAN: 
PT50.0036.0106.99100042329.74 
Montepio) ou subscrever a anuidade através 
do PayPal.

Enviar comprovativo de transferência, 
devidamente identificado, para o e-mail 
proandee@gmail.com. 

Para renovar a Cota anual, deve enviar  
o comprovativo de transferência bancária  
do valor da cota ou, na data devida, autorizar 
o pagamento da subscrição (Paypal).

A PRÓ INCLUSÃO — ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE DOCENTES DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL, FOI CRIADA  
EM JULHO DE 2008 POR UM GRUPO  
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL.

Contactos:
Quinta da Arreinela de Cima 
2800-305 Almada
Tm: (00351) 927138331 / (00351) 964502105
proandee@gmail.com
www.proandee.weebly.com

Ficha de Adesão
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a mesma correspondência no processo de aprendizagem da 
leitura das crianças que veem. 

"É importante lembrar que, mesmo com avanços tecno- 
lógicos, as pessoas que veem, ainda são ensinadas da forma 
convencional de escrita e leitura, o computador não substituiu 
a escrita com o lápis ou caneta, então, vale considerar que 
para as pessoas cegas, o Braille é importante para o desen-
volvimento cognitivo", acrescenta Regina Oliveira.

O contexto cultural e económico estabelecido para a uti-
lização do Braille vê-se ameaçado, indubitavelmente, por alter-
nativas tecnológicas, como a gravação áudio, a síntese de voz 
e o contexto de informatização acelerada. Há uma diminuição 
sensível do número de leitores Braille, o que enfraquece as 
estruturas de produção em larga escala e as instituições que 
as suportam.

Paradoxalmente, é interessante notar que foi o uso do 
computador que tornou muito mais simples a impressão Braille 
e a disseminação da sua produção em escala fora dos grandes 
centros de produção. Programas, como por exemplo o Braille 
Fácil , um software disponível gratuitamente, tornaram possível 
que, mesmo um normovisual, com poucos conhecimentos de 
Braille, conseguisse produzir uma transcrição razoável. 

Qualquer análise sobre este suposto enfraquecimento, 
especialmente provocado pelo uso cada vez mais frequente do 
computador para substituir a leitura em Braille, é um dos temas 
mais delicados das conversas com pessoas cegas mais tradi-
cionais. Muitos textos já foram escritos no sentido de analisar 
o enfraquecimento do Braille. Joana Belarmino, por exemplo, 
num artigo escrito em 2001, defende com paixão a relação dos 
cegos com o Braille:

“É nossa responsabilidade fazer do sistema Braille não um 
sistema fechado e antissocial, mas mostrá-lo ao mundo 
como uma marca da cultura, um modo de visão de mundo, 
a senha matriz da nossa emancipação social e da luta pela 
nossa cidadania.”  (Belarmino, 2001).

1. A escrita a branco: in http://www.lerparaver.com/braille  
– Ler para Ver: portal em língua portuguesa dedicado a deficiência da visão. 
2. Considera-se aqui a definição de cegueira da OMS, como a ausência de 
perceção visual provocada por um defeito do globo ocular e/ou neurológico. 
Numa perspetiva legal (cegueira legal), a cegueira existe quando o melhor olho 
tem uma acuidade visual inferior a 1/10 e/ou o campo visual é inferior a 10º. 
3. O Papel Braillon para Thermoform é um papel plastificado desenvolvido 
especificamente para uso com as máquinas duplicadoras Thermoform. 
4. O Braille Fácil é um sistema criado por António Borges (membro do 
Comité de Ajudas Técnicas do Governo Federal e do Comité Permanente de 
Acessibilidade do Rio de Janeiro), em 2001, sob encomenda da Acessibilidade 
Brasil. Este programa padroniza e automatiza as tarefas de impressão Braille, 
viabilizando também a impressão descentralizada em impressoras de pequeno 

porte (http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil/).

LIGAÇÕES ÚTEIS:
http://www.brailletranslator.org/
Converte texto em braille (digital)

http://www.robobraille.org/pt-pt/introducao
O RoboBraille transforma documentos em variados  
formatos alternativos para pessoas com deficiência visual  
ou problemas de leitura.

http://www.acapo.pt/
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO)

http://www.lerparaver.com/braille
Ler para Ver

http://www.dge.mec.pt/pedido-de-materiais-nee 
Pedido de materiais — NEE (Direção-Geral de Educação)

http://www.dge.mec.pt/escolas-de-referencia-para-
educacao-de-alunos-cegos-e-com-baixa-visao 
Rede nacional de Escolas de Referência para a Educação  
de Alunos Cegos e com Baixa Visão (DGE)

http://www.dge.mec.pt/centros-de-recursos-tic-para-
educacao-especial-crtic
Rede nacional de Centros de Recursos TIC para a Educação 
Especial (DGE)

http://www.rnib.org.uk/
Royal National Institute for Blind People (UK)
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Nós, os delegados do 8º Congresso de Apoio Educacional 
Inclusivo, que teve lugar em Lisboa, de 26 a 29 de Julho de 
2015, reafirmamos o nosso compromisso em trabalhar co-
operativamente para a promoção de sistemas educacionais 
equitativos, em todo o mundo. Desta forma, apoiamos a de-
claração de Incheon “Rumo a uma educação de qualidade 
inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para  
todos”, acordada no Fórum Mundial de Educação, em Maio 
de 2015, declaração esta que estabelece uma agenda política 
internacional para os próximos 15 anos.

Mais especificamente, comprometemo-nos a enfrentar  
todas as formas de exclusão e marginalização, disparidades 
e desigualdades no acesso, participação e resultados da 
aprendizagem. Desta forma, o nosso objetivo é assegurar 
que a agenda “Educação para Todos”, das Nações Unidas, 
seja efetivamente para todos, promovendo o desenvolvimen-
to de uma educação inclusiva.

Acreditamos que os caminhos a percorrer em direção 
às escolas inclusivas podem ser justificados em diferentes 
níveis. Primeiro, existe uma justificação educacional: a am-
bição das escolas inclusivas de educar todas as crianças  
conjuntamente significa que estas escolas devem desen-
volver formas de ensino que respondam às diferenças indi-
viduais e, assim, beneficiem todas as crianças, rejeitando 
a classificação dos alunos em “normais” e “especiais”. Em  
segundo, há uma justificação social: as escolas inclusivas 
são capazes de mudar atitudes face à diferença, ao educarem  
todas as crianças conjuntamente e, desta forma, constroem 
a base para uma sociedade acolhedora, participativa, justa e 
não-discriminatória. Em terceiro lugar, há uma justificação 
económica: é, evidentemente, menos dispendioso estabelecer 
e manter escolas que eduquem conjuntamente todas as 
crianças, em lugar de estabelecer um sistema complexo de 
diferentes tipos de escolas especializadas em diferentes  
grupos de crianças.

Todos estes aspetos implicam mudanças significativas 
nas atitudes e práticas a todos os níveis dos sistemas edu-
cativos. Consequentemente, o sucesso destas reformas de-
penderá de uma vontade coletiva para as fazer acontecer. 
Nós, delegados reunidos em Lisboa, apelamos a todos os 
responsáveis de políticas educacionais, que tomem medidas 
concretas, de forma a encorajar a participação e o sucesso na 
educação, a providenciar apoio inclusivo à aprendizagem, a 
respeitar e valorizar as diferenças e promover comunidades 
abertas, onde a aprendizagem com sucesso seja possível 
para todas as nossas crianças e jovens. 

We, the delegates at the 8th Inclusive and Supportive Edu-
cational Congress, held in Lisbon 26th – 29th July 2015,  
reaffirm our commitment to work with others in promoting  
equitable education systems across the world. In so doing, we 
offer our support for the Incheon Declaration, ‘Towards inclu-
sive and equitable quality education and lifelong learning for 
all’, agreed at the World Education Forum, in May 2015, which 
sets out the international policy agenda for the next fifteen years.

In particular, we commit to addressing all forms of exclu-
sion and marginalization, disparities and inequalities in access, 
participation and learning outcomes. In this way our goal is to 
ensure that the United Nations’ Education for All agenda really 
is about ‘all’, by promoting the development of inclusive schools.

We believe that moves towards inclusive schools can be 
justified on a number of grounds. First of all, there is an edu-
cational justification: the requirement for inclusive schools to 
educate all children together means that they have to develop 
ways of teaching that respond to individual differences and 
that therefore benefit all children, rejecting the classification of 
students as “normal” and “special”. Secondly, there is a social 
justification: inclusive schools are able to change attitudes to 
difference by educating all children together, and form the basis 
for a welcoming, participating, just and non-discriminatory so-
ciety. And thirdly, there is an economic justification: it is likely to 
be less costly to establish and maintain schools which educate 
all children together than to set up a complex system of different 
types of school specializing in different groups of children.

All of this requires significant changes in thinking and 
practice at all levels within education systems. Consequently, 
success will depend on the collective will to make it happen. 
We therefore appeal to all responsible for educational policies 
to take action in order to encourage participation and success 
in education; to provide inclusive learning support; to respect 
and value differences; and to promote open communities, 
where successful learning is possible for all of our children and 
young people.

Declaração de Lisboa 
sobre Equidade Educativa

The Lisbon Educational 
Equity Statement

David Rodrigues e Mel Ainscow apresentam a "Declaração de Lisboa  
sobre Equidade Educativa", durante a Cerimónia de Encerramento  

do ISEC2015Lisbon — julho 2015


