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Finalizamos o nosso projeto de formação de âmbito nacio-
nal “Na Escol@ e depois da Escol@” focado na Transição para 
a vida pós-escolar (TVPE) dos alunos com a aplicação da me-
dida “currículo específico individual”. Este projeto resultou 
de uma parceria entre a PIN-ANDEE e a Associação Pais em 
Rede, tendo sido parcialmente financiado pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian. O projeto consistiu na dinamização de 
um curso de formação realizado em seis locais (Faro, Beja, 
Lisboa, Coimbra, Vila Nova de Paiva e Porto) e culminou com 
a realização de um Seminário Nacional. Congratulamo-nos 
com o reconhecido sucesso deste projeto que promoveu a 
identificação de boas práticas e a reflexão do quadro conce-
tual da TVPE e do atual enquadramento legal, Portaria n.º 
201-C/2015, de 10 de julho de 2015. O sucesso deve-se ao en-
volvimento de todos nós, formandos, formadores e entidades 
locais que disponibilizaram os recursos necessários. A ava-
liação veio reforçar a necessidade de continuarmos a desen-
volver ações de formação para a capacitação dos professores 
na implementação dos Planos Individuais de Transição. Nes-
te momento, a comissão pedagógica está a delinear o plano 
estratégico do plano de formação para 2017 e terá em conta 
a referida necessidade. Pretendemos construir um plano que 
responda às necessidades identificadas e contribua para o 
desenvolvimento pessoal e profissional, bem como o desen-
volvimento organizacional dos Agrupamentos de Escolas. 
Estamos disponíveis para colaborar na concretização dos 
vossos planos de formação e expectantes face ao nosso con-
tributo, para a concretização das metas e ações definidas, no 
âmbito do desenvolvimento da filosofia Inclusiva dos vossos 
projetos educativos. 

Recentemente, o Conselho Científico Pedagógico de For-
mação Contínua introduziu novas regras na relevância para 
dimensão científica e pedagógica, das ações de formação na 

área da Educação Especial havendo mesmo uma alteração 
muito significativa “só serão considerados como pertencen-
do ao domínio da Educação Especial os conteúdos referentes 
a alunos/as cujas limitações ao nível da atividade e partici-
pação decorrem de alterações funcionais ou estruturais (de-
ficiências, de acordo com a definição da World Health Orga-
nization, 2001) de carácter permanente e excluindo diversas 
problemáticas que anteriormente eram do âmbito da Educa-
ção Especial (e.g. dificuldades de aprendizagem escolar, dis-
lexia, hiperatividade)”. Esta nova regra parece-nos redutora 
uma vez que desvincula a Educação Especial do conceito de 
Necessidades Educativas Especiais. Por outro lado, as pro-
blemáticas referidas traduzem-se em limitações significati-
vas ao nível da atividade e participação, com repercussões 
acentuadas na comunicação e na aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos, pelo que se enquadram no grupo alvo do 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro. Estas problemáticas 
carecem de uma intervenção multidisciplinar e os professo-
res são fundamentais nesta equipa. No intuito de perceber-
mos esta nova regra vamos solicitar esclarecimentos sobre 
esta tomada de decisão. 

Esteja atento à oferta formativa para 2017. Colabora-
mos convosco na concretização do plano de formação do 
seu agrupamento. Podemos realizar ações de formação nas 
suas escolas. 

Não hesite em solicitar a nossa colaboração.

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

Saudações Inclusivas!

— Isabel Lopes

Diretora do CF PIN-ANDEE
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Entrando em 2017
Começamos há pouco mais uma viagem de 1000 milhões de quilómetros 
à volta do Sol.  Chamamos a esta viagem “um ano” e organizamos a nossa 
história pessoal e coletiva arquivando o que se passou, na respetiva volta 
ao Sol.  Agora estamos a tomar balanço para a volta de 2017.

Pensar em Inclusão nos tempos presentes é sempre uma empresa 
paradoxal.  Paradoxal porque existe um fosso entre os princípios, as de-
clarações e as intenções e as vivências concretas, quotidianas e reais nos 
contextos em que vivemos.  Começaríamos por dizer que os valores da 
Inclusão não parecem ter um grande vencimento no mundo.  Vivemos si-
tuações políticas que parecem reforçar as divisões e encorajar a constru-
ção de fortalezas aparentemente inexpugnáveis.  Lembro só os repetidos 
e dolorosos atentados do Daesh, a guerra na Síria, os colonatos judeus na 
Palestina, a escalada bélica. Se a tudo isto juntarmos o aumento das desi-
gualdades sociais provocados pela recente “crise” financeira, concluímos 
que os valores da inclusão, da aceitação do outro, da justiça e da valori-
zação da diferença, estão bem longe das práticas quotidianas no nosso 
mundo atual.  A escola é mais um cenário onde se desenrolam estas di-
nâmicas e contradições.  As escolas podem colocar-se ao lado dos valores 
da inclusão, ou podem legitimar o poder e o valor dos mais apetrechados 
e mais capazes para (sobre)viver numa sociedade de mercado e de feroz 
competição.  Felizmente que as escolas têm na sua esmagadora maioria, 
optado por se organizarem para serem recetivas e hospitaleiras em rela-
ção a todos os alunos.  É um caminho árduo, muitas vezes feito “contra o 
vento”, mas no qual cada vez mais escolas se têm comprometido: ensinar 
todos os alunos criando-lhes ambientes de participação, de valorização, 
respeito e fraternidade.

São estes os valores que gostaríamos de partilhar com os nossos lei-
tores nesta volta nº 2017 do calendário cristão. A escola pode fazer uma 
diferença, ao educar os jovens — na idade em que são mais permeáveis 
às influências do seu meio — para contribuírem para uma sociedade de 
Justiça.  Que sem ela não há Paz.

Este número da revista “Educação Inclusiva” continua, na senda dos 
anteriores, a tratar, informar, debater e problematizar temas que cons-
troem os valores e práticas dos professores em geral e dos professores de 
Educação Especial em particular.

Como sempre, caro leitor, incentivamo-lo a ler a nossa revista. A ler 
como se cada texto tivesse sido pensado, escrito para si.  E sabe? Foi mes-
mo.  Leia e faça-nos chegar a sua opinião. De que serviria um telefone se 
só permitisse a comunicação num sentido?  Queremos que fale connosco 
para nos dizer o que sentiu, o que queria que a revista fosse para além, ou 
em alternativa, ao que é.

Desejamos-lhe um Feliz Ano Novo. Aqui estamos nesta Associação 
que representa os interesses e a profissão de Professor que assume um 
compromisso com a Inclusão, com uma Educação Equitativa e Justa.  É a 
nossa luta real pela Paz.

— David Rodrigues
Diretor da Revista “Educação Inclusiva”
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pró in: Considera que o modelo de inclusão e de desenvol-
vimento de escolas inclusivas que Portugal tem seguido, se 
adequa ao modelo internacional de inclusão?

js: Ao analisar o modelo, há uma primeira questão pertinen-
te: “onde estamos nós” em termos de educação das crianças 
e jovens com Necessidades Educativas Especiais (NEE)? 

Considero que há etapas marcantes neste processo 
evolutivo. Lembro-me do tempo em que o modelo era o da 
“não educação”, isto é, a educação, enquanto processo de 
desenvolvimento, não era percebida como adequada às 
crianças com NEE. O que havia era, em grandes cidades, 
estruturas da Segurança Social, os designados centros 
de educação especial, mas que na verdade eram centros 
de ocupação das crianças e jovens com deficiência. Eram 
instituições que se ocupavam dessas crianças e jovens, 
proporcionavam-lhes oportunidades de ocupação, favo-
reciam e estimulavam algum desenvolvimento, mas não 
eram instituições educativas no sentido que hoje damos 
ao conceito. Claramente não era 
reconhecida capacidade de apren-
dizagem às crianças e jovens com 
deficiência e não era equacionada 
a necessidade de lhes proporcionar 
oportunidades educativas. Nos anos 
70 emerge a educação especial: re-
conhece-se a pertinência do concei-
to de educação aplicado às crianças 
com deficiência, mas admite-se ter 
de ser uma educação especial, de-
senvolvida em estruturas e através 
de currículos especiais. Ocorreram 
depois desenvolvimentos no sentido 
da educação integrada. O que fazía-
mos era integrar crianças e jovens no 
contexto das escolas regulares, com 
algumas estratégias e professores de 
apoio.... Mais tarde surge o conceito 
e a estratégia da educação inclusiva. 

Entretanto, o que temos hoje, será verdadeiramente 
uma educação inclusiva? Ou mais propriamente uma inclu-
são educativa? Do ponto de vista do desenho de política é, 
de facto, um modelo de educação inclusiva, mas em termos 
de implementação efetiva, estamos ainda no caminho para 
a sua concretização! Tal não deve perturbar-nos muito, por 
uma questão muito simples: a inclusão é um oceano imen-
so, uma dinâmica social extraordinariamente complexa. É 
multi-dimensional, de uma tão grande exigência estrutural, 
não passível de concretização em tempos históricos curtos. 
Do meu ponto de vista, não é preocupante que não tenha-
mos atingido ainda um nível de implementação da educa-
ção inclusiva como aquele que somos capazes de elaborar 
em termos de desenho conceptual, pois não será plausível 
pensar em escolas plenamente inclusivas sem uma socieda-

de verdadeiramente inclusiva. A escola não é independen-
te do seu contexto social e político, embora naturalmente 
também o influencie e transforme. Sem uma sociedade ver-
dadeiramente inclusiva não haverá escola inclusiva. Estes 
processos de transformação de natureza cultural são de 
prolongada e progressiva implementação. 

Do ponto de vista da comparação internacional, po-
derá haver, eventualmente, elementos de prática, condi-
ções instrumentais que podem estar mais desenvolvidos 
noutros países do que em Portugal. Ao nível do conceito, 
da arquitetura e modelo institucional, Portugal não es-
tará distante das práticas de referência internacionais, 
sendo um dos poucos países onde a educação inclusiva 
está claramente consagrada e institucionalizada no sis-
tema educativo. 

pró in: E os CRI, constituem o modelo mais adequado para 
responder às exigências e às necessidades dos Agrupamen-
tos de Escola (AE) na consecussão da inclusão educativa?

js: Haverá duas abordagens a essas 
questões. A abordagem de príncipio, 
em tese, outra a abordagem que con-
sidera as circunstâncias históricas 
do contexto. O modelo que temos é 
o resultado de uma atitude de bom 
senso histórico. Aquando da imple-
mentação deste modelo, Portugal 
tinha um conjunto muito significati-
vo de instituições especializadas em 
educação especial e não tinha, nem 
nas escolas nem noutros contextos 
da sociedade, outro tipo de recursos 
com esse saber e experiência espe-
cializada. Foi portanto uma atitude 
de bom senso politico mobilizar esse 
know-how, transferindo-o do con-
texto da educação especial para o 
contexto das escolas regulares. A al-

ternativa seria preparar as condições necessárias, formar 
professores e outros profissionais, criar as condições de 
recursos, o que levaria anos a concretizar! A solução ado-
tada foi a mais ajustada do ponto de vista da gestão dos 
recursos, nas condições existentes.

O problema que se pode colocar hoje é o de saber se 
é ainda o modelo mais ajustado, também porque, diz-se, 
alguns técnicos dos CRI já não são os que vieram desse 
tempo, devido à rotação anual que o modelo precário e 
anualizado de gestão dos apoios suscita e, porque foram 
entretanto surgindo outras soluções de apoio. A questão 
que se pode colocar é se não seria mais ajustada a interna-
lização destes recursos técnicos nas escolas. 

Nas circunstâncias atuais, considero que a internali-
zação destas competências nas escolas teria riscos acresci-

Director do Centro de Reabilitação Profis-
sional de Gaia (CRPG) desde 1992. Licen-
ciado em Filosofia pela Faculdade de Le-
tras da Universidade do Porto, prosseguiu 
depois estudos na área da gestão. Foi 
membro do Secretariado Coordenador 
dos Programas de Educação Multicultu-
ral e da Comissão para a Promoção dos 
Direitos Humanos e Igualdade na Educa-
ção. Foi presidente da Plataforma Euro-
peia de Reabilitação, Membro do High Le-
vel Group on Disability da Comissão 
Europeia, Membro da Direção da Rede 
Europeia Anti-Pobreza, Presidente da Di-
reção da Federação Portuguesa de Cen-
tros de Formação Profissional e Emprego 
de Pessoas com Deficiência.

O CRPG — Centro de Reabilitação Profissional de Gaia foi 
contratado pela Direção Geral da Educação (DGE), do Mi-
nistério da Educação e Ciência, para efetuar uma avaliação 
do funcionamento dos Centros de Recursos para a Inclu-
são (CRI), que têm como objetivo apoiar as escolas no pro-
cesso de inclusão das crianças e jovens com deficiências e 
incapacidades, em parceria com as estruturas da comuni-
dade, no que diz respeito ao acesso ao ensino, formação, 
trabalho, lazer, participação social e vida autónoma, pro-
movendo o máximo potencial de cada indivíduo. Em 2008, 
foi criada a rede nacional de CRI, resultado do processo de 
reorientação das escolas de ensino especial para centros 
de recursos que funcionam como parceiros das escolas no 
apoio à inclusão de alunos com necessidades educativas 
especiais (NEE).

O estudo visou avaliar o impacto da prestação destes 
servicos, identificar os fatores facilitadores/barreiras ao 
funcionamento das parcerias AE/CRI e avaliar a adequa-
ção dos recursos físicos, humanos e financeiros que lhes 
estão afetos. Foi apoiado pelo Programa Operacional de 
Assistência Técnica — Fundo Social Europeu. 

Doc. disponível em: https://drive.google.com/file/
d/0B6_xIqZMbfWcU2t6UkY4XzZpRkk/view 

Entrevista

Jerónimo Sousa 
— As crianças e os jovens  
com Necessidades Educativas  
Especiais não serão, ainda,  
estrangeiros nas nossas escolas?
Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG)

— Entrevista por Pró In



Vol. 7 Nº2 — Dezembro 2016  |  98  |  Educação Inclusiva

pró in: Feito o estudo, qual o impacto da colaboração dos 
CRI com os AE no apoio aos alunos com necessidades edu-
cativas especiais?

js: A metodologia do Estudo foi muito abrangente do pon-
to de vista dos métodos e técnicas utilizados, envolvendo 
inquéritos, entrevistas, focus group, gerando resultados 
sólidos e confiáveis. Uma das primeiras e mais relevantes 
conclusões, que reune acordo universal dos atores interve-
nientes na educação inclusiva, é o reconhecimento de que 
o apoio especializado disponibilizado pelos CRI às escolas 
é relevante para a implementação do modelo de educação 
inclusiva, apoiando de forma determinante os resultados 
obtidos. Reconhece-se simultaneamente que há condicio-
nantes e limitações que devem ser consideradas a propósi-
to da sua missão e da sua intervenção.

Sendo universal esse reconhecimento, verifica-se algu-
ma diferenciação entre os diferentes atores: é mais expres-
sivo o reconhecimento por parte dos alunos, dos pais e da 
comunidade educativa e menor por parte dos professores e 
dos próprios CRI. É reconhecida a importância dos CRI pelo 
impacto da sua ação, criando condições para o desenvolvi-
mento do modelo de educação inclusiva nas escolas e é re-
conhecido o contributo para o desenvolvimento dos alunos, 
embora existam áreas de melhoria a considerar.

pró in: Quais serão essas possíveis melhorias?

js: No arco das tipologias de apoio previstas, há uma sobre-
valorização de alguns desses apoios em detrimento de ou-
tros. Tem existido uma certa focalização nos apoios mais 
ligados ao domínio terapêutico, de reabilitação, de traba-
lho direto com os alunos, e menor presença dos apoios de 
natureza pedagógica, relacionados com o apoio aos profes-
sores, do trabalho com as famílias e também no apoio à 
transição para a vida pós-escolar. São evidentes as limita-
ções na cobertura do universo dos apoios, priveligiando-
se alguns em detrimento de outros. A intervenção dos CRI 
tem ainda um pendor eminentemente reabilitativo e seria 
necessário reduzir este pendor, colocando as intervenções 
terapêuticas numa lógica de apoio ao desenvolvimento e 
facilitação das aprendizagens, ao desenvolvimento e qua-
lidade dos relacionamentos, aos processos de inclusão. 
Esta constatação poderá conduzir facilmente à atribuição 
de responsabilidades aos CRI, o que não é linearmente ra-
zoável. Essa focalização está também relacionada com as 
dinâmicas de aprovação contratualização dos apoios, que 
não são da responsabilidade dos CRI, mas do Ministério da 
Educação (ME). A elaboração das listas com os nomes das 
crianças, definindo os apoios a disponibilizar (eminente-
mente terapias) e as durações respetivas, contribuem de-
cisivamente para o modelo de prática referido. Uma das 
recomendações fundamentais do Estudo vai no sentido de 
se alterarem as condições de atribução dos apoios, da sua 

definição, quer seja em termos dos tempos da decisão, quer 
seja na definição das responsabilidades pelas definições de 
operacionalização dos apoios. 

pró in: Poder-se-ia dizer que a colaboração entre os CRI e 
os AE deveria ter um caráter mais holístico?

js: Essa é uma questão de fundo, que pudemos observar. 
Ainda temos um modelo basicamente de justaposição de 
intervenções, dos professores e dos técnicos dos CRI. Jus-
taposição esta que não resulta verdadeiramente numa 
educação inclusiva, mas numa educação integrada, onde 
há uma focalização de cada um na sua intervenção. Julgo 
que o que precisamos, e estaremos todos de acordo, é de 
caminhar no sentido de passar de uma situação que ain-
da é de trabalho complementar, de justaposição, para um 
trabalho de equipa, num regime colaborativo, centrado no 
aluno, no seu plano educativo, como equipa de desenvol-
vimento pedagógico! Um trabalho de equipa onde a ava-
liação de necessidades e de potenciais, o planeamento das 
intervenções, a monitorização e avaliação da implementa-
ção dos planos individuais, a gestão dos casos, sejam dinâ-
micas estruturais e estruturantes da colaboração. 

pró in: Desse modo, o papel dos intervenientes iria ser joga-
do muito aquém do momento em que se está com a criança...

js: Sim. A avaliação de necessidades e de potenciais, (ainda 
se avalia muito as necessidades e pouco os potenciais... o 
que faz toda a diferença!), o planeamento das intervenções, 
o seu desenvolvimento, a monitorização e a avaliação, têm 
de resultar de um trabalho colaborativo, que envolva to-
dos os profissionais que participam na gestão do percurso 
e do processo educativo, trabalhando como equipa, desde 
as primeiras abordagens às situações. Uma equipa só o é 
quando tem um projeto em comum, que, no caso, é o proje-
to de desenvolvimento educativo do aluno. 

Na educação inclusiva há três grandes vetores ao ní-
vel dos objetivos que se prosseguem: as aprendizagens, o 
desenvolvimento da funcionalidade e os relacionamentos 
e inclusão. Nesta interação, o desenvolvimento da fun-
cionalidade cria condições para viabilizar e optimizar as 
aprendizagens dos alunos, maximizando as competências 
e oportunidades de inclusão social.

Quando fazemos a análise da situação e constatamos 
que as práticas estarão ainda distantes do modelo de re-
ferência, a tendência imediata poderá ser procurar culpa-
dos. Será todavia mais adequado identificar como e quem 
pode alavancar os desenvolvimentos convenientes. Nesse 
âmbito, ninguém está dispensado de se sentir responsável, 
envolvido e comprometido. Desde logo o nível de gestão do 
sistema educativo — o ME e as suas instâncias. É preciso al-
terar as condições que interferem na implementação bem-
sucedida do modelo. Os AE, quer ao nível da gestão das es-

dos relativamente àqueles que o modelo dos CRI tem, para 
além da diluição que ocorreria do saber acumulado das 
entidades incubadoras dos CRI. 

Concetualmente, o modelo da internalização não é 
atacável. Essa abordagem é em tese defensável, diria prefe-
rível. Supostamente, facilitaria o ambiente de colaboração, 
a atuação num registo de equipa colaborativa, o que é de-
sejável. O problema é se seria realista e viável nas circuins-
tâncias atuais, ou se traria riscos expressivos, por razões 
que não têm a ver com o modelo. De facto, olhando para as 
dinâmicas e contextualização da gestão da administração 
pública, do sistema educativo e das escolas, penso que os 
riscos são superiores aos que o modelo dos CRI possa ter. 
Se os apoios dos CRI são insuficentes, os apoios dos profis-
sionais internalizados seriam mais generosos? Defende-se 
que as escolas deviam ter autonomia para a contratação 
e gestão desses técnicos. O problema colocar-se-ia depois 
relativamente à prioridade atribuída pela gestão das esco-
las na sua estratégia educativa à educação das crianças e 
jovens com NEE. Será que iria ser atribuída a relevância ne-
cessária, em termos de gestão de recursos, à necessidade 
de garantir adequados apoios a essas crianças e jovens? A 
investigação evidenciou que a educação inclusiva não está 
ainda assumida na estratégia educativa das escolas como 
um dos seus pilares fundamentais, como algo que integra 
nuclearnmente a missão das escolas. A componente da 
educação das crianças e jovens com NEE é ainda “um deus 
menor” na estratégia educativa de muitas escolas.

Temos assistido muitas vezes à adoção de soluções 
concetualmente “puras”, que depois se revelam menos ade-
quadas por uma subvalorização das circunstâncias, seja 
na consideração dos cenários e na criação de condições, 
seja depois na gestão dos desenvolvimentos. 

pró in: Analisados os riscos de um modelo de internali-
zação dos serviços especializados, porquê manter o mo-
delo existente?

js: A alternativa seria a internalização dos apoios especia-
lizados, como vimos, mas a manutenção do atual modelo 
pode ser perfeitamente defensável, desde que se projete e 
desenvolva num registo de equipa colaborativa centrada 
no aluno, percebida pelo aluno, pelos pais e pela comuni-
dade, como uma equipa pedagógica, independentemente 
das vinculações profissionais dos seus membros. Essa será 
a determinante da equação do problema, seja em que mo-
delo for! Acredito que podemos ter uma equipa colabora-
tiva no quadro do modelo de parceria AE/CRI. A questão 
não está tanto na arquitetura do modelo, mas no modo 
como é vivido e practicado pelos atores envolvidos, nas 
circunstâncias que o favoreçam ou o dificultem. É crucial 
uma lúcida análise do problema, das suas variáveis, para se 
perceber quais as alavancas para o desenvolvimento. 

Para haver colaboração terão de existir condições que 

a facilitem, que a viabilizem. Se a parceria escola/CRI tiver 
a autonomia, responsabilidade e condições para definir 
quem precisa de que apoios, qual a intensidade dos mes-
mos, quais os apoios possíveis e as prioridades no quadro 
dos recursos disponíveis, a colaboração emergirá natural-
mente e de forma estruturada. Os atores vão sentir-se mais 
responsáveis e mais comprometidos. Por isso, para quem 
gere, vale a pena investir na autonomia para obter mais 
responsabilidade e melhores resultados.

O papel do ME, no meu ponto de vista, devia ser me-
nos o de gerir e mais o de definir a política, os critérios, 
os níveis de recursos, e depois monitorizar e avaliar a im-
plementação das políticas, regulando o desempenho dos 
atores envolvidos. 

pró in: O que deverão fazer os CRI para evitarem uma si-
tuação de irrelevância da sua ação face a um possível mo-
delo de internalização?

js: Pudemos perceber no âmbito do Estudo que há uma 
persistência algo expressiva de uma abordagem reabili-
tativa na intervenção dos CRI. É um claro desafio para as 
entidades incubadoras dos CRI, para os seus técnicos, mo-
verem-se para uma abordagem de prática facilitadora do 
desenvolvimento e das aprendizagens, pois do que se trata 
é de uma intervenção educativa, em contexto educativo. 

Impõe-se esta passagem de um modelo reabilitativo, 
médico, para uma abordagem mais educativa, de apoio 
ao desenvolvimento das aprendizagens, numa perspetiva 
biopsicossocial. Se este movimento não for implementado, 
são os próprios CRI que estarão a decretar-se como não 
úteis para o sistema educativo. Mas, mesmo numa escola 
que internalize os recursos técnicos especializados, esse 
problema não desaparece. Isto é, se fosse a escola a contra-
tar os técnicos, não estava só por essa circunstância afas-
tado o risco de abordagem reabilitativa. Essa abordagem 
persiste ainda como um dos arquétipos ligados à aborda-
gem das deficiências e incapacidades, por parte de pais, de 
políticos, dos profissionais, da socidade em geral. 

Foi no quadro da constatação da relevância dessa mu-
dança de abordagem que o MEC encomendou a elaboração 
das brochuras1, mobilizando os profissionais da área dos 
apoios especializados para uma forma renovada de estar 
na intervenção educativa. A mudança apenas ocorrerá se 
mudar a cultura da escola e a formação inical e continua 
dos profissionais envovlvidos. Se as escolas continuarem a 
pensar que a educação destas crianças é com o professor 
da educação especial e não uma responsabilidade de to-
dos e de cada um dos seus professores, da escola toda, cada 
profissional vai continuar a desenvolver-se na linha da sua 
formação inicial, da sua área específica de responsabilida-
de, da sua experiência professional anterior, experiencian-
do sérias dificuldades em responder aos novos desafios da 
inclusão educativa.
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comunidade. Impõe-se para tal sensibilizar a comunidade 
para os desfios e responsabilidades da inclusão. Trata-se 
de um movimento de base cultural, que carece de alguma 
desconstrução e reconstrução das representações, dos va-
lores, etc. 

Trazendo esta forma de presença personalizada ao 
percurso educativo do aluno, assumindo responsabilida-
des sobre todo o percurso e em todos os contextos em que 
ele se desenrola, o modelo de educação inclusiva é essen-
cialmente um modelo de personalização. E a educação in-
clusiva ao fazer este movimento de personalização, está a 
dar um grande contributo à escola como sistema, que tem 
de deixar de padronizar pela média e olhar para cada um 
na sua singularidade e circunstância, na sua diversidade, 
por mais estranha com que ela se nos possa configurar.

 
pró in: Como podem os CRI apoiar a transição dos alunos 
com NEE para a Vida Pós-escolar?

js: Trata-se de um processo que tem que ser preparado e 
acompanhado, precocemente e de forma continuada. Na 
arquitetura do modelo dos apoios é pertinente a ideia de 
que as escolas precisam de recursos complementares para 
a transição. Ela deve iniciar-se com a elaboração de um 
plano individual de transição, envolendo professores, téc-
nicos dos CRI, famílias e alunos. Os técnicos dos CRI são 
parte relevante neste processo, no apoio aos atores envol-
vidos e na procura de soluções. Podem desempenhar um 
papel importante na sensibilização dos agentes da comu-
nidade, no esclarecimento das famílias. Se queremos um 
processo de envolvimento ativo dos vários atores, todos 
têm de estar esclarecidos, informados sobre o que há a 
fazer e como deve ser feito. A preparação e acompanha-
mento são facilitadores do sucesso. Falta investir mais 
claramente aqui!

A transição tem de ser preparada e procurada nas 
instituições da comunidade, o menos possível nas institui-
ções especializadas. Tal não é fácil porque requer abertura 
da comunidade. Pudemos perceber que já há excelentes 
exemplos de trabalho a esse nível, os quais apresentam um 
denominador comum: convicção, trabalho, entusiasmo 
das instituições, dos profissionais envolvidos e dos pais. 
As pessoas acreditam que as crianças e jovens com NEE 
podem desenvolver-se, que a sua inclusão é possível e tra-
balham colaborativamente para o promover. 

Julgo que estamos ainda numa fase onde a educação 
inclusiva tem de ser uma causa mobilizadora, mas diria 
que para a humanidade, tudo deveriam ser causas nesse 
sentido, pois tudo o que fazemos na área do desenvolvi-
mento humano deveria ser realizado com entusiasmo.

A militância é ainda uma determinante para o su-
cesso da inclusão, percebida como extraordinária. Por 
quê? Porque no dia em que a militância for geral, deixa 
de ser notada.

pró in: Que estratégias são utilizadas para o envolvimento 
das famílias no contexto educativo? Considera que estas 
estratégias são adequadas?

js: A sensibilização dos pais, a participação dos pais é um 
dos aspetos críticos do estado da arte da implementação 
do modelo. Pudemos constatar que esta participação ocor-
re sobretudo na fase inicial do enquadramento do jovem 
como aluno com NEE. Mas não há um verdadeiro envol-
vimento dos pais na avaliação das necessidades, dos seus 
potenciais e não se promove uma participação comprome-
tida, de parceria no estabelecimento dos objetivos e das 
dinâmicas dos planos educativos. A participação dos pais 
é ainda limitada, no âmbito, na forma e no tempo. É neces-
sário que os pais acompanhem o desenvolvimento do alu-
no e que sejam envolvidos na ação educativa, inclusive no 
processo de transição, porque os pais têm uma responsa-
bilidade fundamental no desenvolvimento dos filhos, nos 
seus projetos de vida.

Não faz sentido os pais “entregarem à escola” os seus 
filhos! Os alunos não são filhos da escola! É preciso ajudá
-los a identificar, a viver com as realidades das crianças, 
ajudá-los a perceber o seu papel como atores do seu desen-
volvimento, ajudá-los a perceber as suas responsabilida-
des, de modo que eles as assumam, apoiando-os na assun-
ção dessas responsabilidades.

Quando digo que a participação dos pais é algo limi-
tada na forma, no tempo e na dimensão, não estou a dizer 
que se trata de uma responsabilidade atribuível meramen-
te aos professores ou aos técnicos dos CRI. Trata-se clara-
mente de uma responsabilidade partilhada. Nenhum dos 
atores envolvidos nestas matérias pode olhar para o outro 
como responsável e considerar-se dispensado de iniciati-
va ou colocar-se de fora das responsabilidades. Não é uma 
matéria de alguém, é uma matéria de todos!

pró in: Uma das barreiras referenciada no estudo é “a fal-
ta de formação dos docentes na temática das NEE”. Que 
alterações sugere à formação dos atores dos processos de 
desenvolvimento das escolas?

js: A formação dos professores, dos diretores, dos assis-
tentes, dos próprios pais, a formação de todos os envolvi-
dos é uma alavanca decisiva para o desenvolvimento da 
educação inclusiva!

Ainda há cursos de formação inicial de professores 
sem a presença nos seus curricula de qualquer disciplina, 
seminário ou área temática que ajude os futuros profissio-
nais da educação a abordarem as questões da educação 
das crianças e jovens com NEE. Havia uma fase em que 
havia professores e professores especializados itinerantes, 
depois apareceram os professores de educação especial 
nos quadros das escolas. É tempo de passarmos para a fase 
em que todos são professores “especializados”, especializa-

colas, quer ao nível dos professsores e outros profissionais, 
têm de assumir e implementar alguns desenvolvimentos. 
Aos CRI cabe-lhes comprometer-se com as mudanças ne-
cessárias no quadro da sua intervenção, passando do re-
gisto da reabilitação para o registo da facilitação do apoio 
ao desenvolvimento das aprendizagens e da inclusão. Na 
concretização deste conjunto de desafios, de natureza po-
lítica, do âmbito da gestão e do foro técnico-profissional, 
não se podem esperar facilidades nem rapidez.

Os de natureza política têm a ver, sobretudo, com a 
decisão e aprovação dos apoios especializados, maté-
ria onde era urgente interveir no sentido já referido. Não 
sendo esta a única questão, é uma circunstância determi-
nante no modo como está a funcionar o trabalho AE/CRI. 
O que recomendamos é que a decisão sobre estes apoios 
seja tomada em devido tempo, que a definição dos alunos 
a apoiar e dos apoios a conceder a cada um seja tomada 
no quadro de uma maior autonomia da parceria AE/CRI. 
Melhor do que ninguém, conhecem as verdadeiras neces-
sidades dos alunos e as prioridades a estabelecer em cada 
circunstância, que pode naturalmente varia ao longo do 
ano. Uma questão é a necessidade de se definir a política, 
os critérios da política, o montante financeiro que o país 
tem disponível para o efeito, de âmbito nacional, e isto é 
competência do ME. Definidos os parâmetros políticos, de-
veria alocar-se a cada AE um montante financeiro, caben-
do depois à parceria AE/CRI tomar as decisões relativas à 
sua realidade concreta. 

A educação inclusiva está presente nos AE. O que 
se nota é que há uma manifesta diversidade no modo e 
intensidade dessa presença. Há alguns em que é expres-
siva e significativa essa presença. Noutros, está razoavel-
mente presente e noutros nem tanto. Em muitas escolas a 
educação das crianças com NEE ainda é uma ilha. Quan-
do se fala das questões das crianças com NEE, diz-se “Ah! 
Isso é com o professor da educação especial!”. Ainda exis-
te uma certa alteridade na conceção e organização do 
funcionamento das escolas, e aí reside um claro desafio 
de desenvolvimento. 

Há uma questão estruturante e fundamental em 
toda esta problemática. Tem a ver com o modo como nos 
posicionamos sobre a capacidade de aprendizagem das 
crianças com NEE: se os próprios pais e profissionais de 
educação acreditam que estas crianças têm potencial de 
aprendizagem, ou se se parte do pressuposto de que a ação 
dos AE/CRI não passa de um “paliativo” para essas crian-
ças e jovens, por não se reconhecer a sua capacidade de 
aprendizagem, desenvolvimento e de inclusão. Será uma 
formulação violenta, e não se poderá ler aqui uma aborda-
gem de culpabilização. Na realidade, não fomos educados 
para a diferença, para valorizar a diferença. A diversidade 
estava (está?) socialmente acantonada, e não aprendemos 
a viver com ela, a reconhecer a diferença como um valor, e 
não como algo desvalorizado. Não apredendo a viver com 

ela, ela aparece-nos como algo estranho, como estrangeira. 
E, nesse sentido, as crianças e jovens com NEE ainda são 
estrangeiros no sentido Romano do conceito, como seres 
“de fora do império”. As crianças e jovens com NEE não se-
rão ainda estrangeiros nas nossas escolas? 

pró in: Quais são os fatores que poderão ser facilitado-
res, nesta relação AE/CRI, para a promoção de práticas 
inclusivas?

js: Pelos dados recolhidos, pelas interações que estabele-
cemos e pelas entrevistas que realizamos no âmbito do Es-
tudo, fomos percebendo que há experiências de referência 
no país em matéria de práticas de educação inclusiva, de 
trabalho colaborativo, articulado e intenso entre AE e téc-
nicos dos CRI. Estes exemplos mostram que é possível! Im-
portaria estudar essas práticas e disseminá-las pelo país. 

Em termos de facilitadores, podemos começar pela 
gestão do sistema. Nesse âmbito, facilitar será alterar o mo-
delo de definição e de decisão de atribuição dos apoios, de 
modo a que estejam disponíveis os necessários, quando são 
necessários, sem consumir tempo e recursos excessivos ao 
sistema. O processo de decisão, hoje anual, deveria passar 
para uma de duas hipóteses: ou decisão para todo o percur-
so educativo do aluno, ou decisão para cada um dos ciclos 
de ensino. Em qualquer dos cenários, as decisões seriam 
reajustáveis em função do desenvolvimemnto do percurso 
educativo e das reavaliações realizadas ao longo desse per-
curso. Esta alteração do horizonte temporal da decisão e da 
sua validade é decisiva, no quadro também da atribuição 
da responsabilidade de decisão à parceria AE/CRI. 

A um outro nível, constituem preditores de sucesso a 
comunicação, a articulação entre os professores e os téc-
nicos dos CRI — quanto mais abrangentes e estruturados 
são os processos de comunicação e articulação maior é o 
sucesso da parceria — e o rácio de alunos a apoiar por téc-
nico — acima de determinado rácio são afetados os níveis 
de resultados.

A educação não ocorre apenas na escola e através 
dela, mas envolve toda a comunidade, a qual se projeta e 
interfere na ação da escola e nos seus resultados. Será em 
consequência necessária a sensibilização da comunidade, 
o seu envolvimento! 

O sistema tem uma componente de Transição para a 
Vida Pós-escolar. Há alguns anos, a escola era como que 
uma fábrica: produzia nonos anos e décimos segundos 
anos! Agora a escola é chamada a trabalhar as transições, 
prepara-as, facilita-as e apoia-as. A educação inclusiva as-
sume como sua responsabilidade a transição para a vida 
pós-escolar. Não é possível a transição sem que os agentes 
da comunidade estejam abertos e disponíveis para se as-
sumirem como parceiros ativos nesse processo. A transi-
ção para a vida pós-escolar não se faz na escola, nem nas 
instituições de reabilitação. Tem de fazer-se na e com a 
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dos em educação de todos! Educação especial e educação 
especializada são conceitos com semânticas susbstantiva-
mente diversas. Fará sentido que os professores não sejam 
especialistas em educação, capazes de fazer uma leitura 
personalizada de cada aluno, abordarem a sua diversida-
de e as suas necessidades específicas, intervindo de forma 
diferenciada com cada um? Não deverão todos ser capazes 
de agir de forma especializada e diferenciada? Tal não sig-
nifica de todo que em determinadas situações não sejam 
necessárias intervenções altamente especializadas. Há si-
tuações que, pela sua complexidade, requerem níveis mui-
to elevados de especialização. 

Por outro lado, a ideia do descolar do modelo terapêu-
tico e reabilitativo para o da capacitação para o desenvol-
vimento educativo inclusivo remete também para a forma-
ção inicial dos terapeutas e outros técnicos especializados. 
As necessidades de formação são transversais. Estaremos 
ainda de algum modo enclausurados em representações 
estereotipadas das profissões, seja na estruturação da 
formação inicial e continua, seja nos modelos de prática 
profissional. Há hoje novos desafios que interpelam o pro-
fessor, o terapeuta, o psicólogo e há necessidade de os pro-
fissionais serem capazes de declinar as competências téc-
nicas de base para os contextos específicos em que estão 
a intervir.

pró in: Os recursos humanos, físicos e financeiros, que fo-
ram afetos aos CRI, são adequados?

js: Existe uma consensual constatação de limitação de 
recursos, humanos, físicos e financeiros. A disponibilida-
de dos técnicos tem estado algo limitada no que respeita 
ao leque dos apoios, e também na disponibilidade dos que 
são mobilizados. 

Os recursos físicos, designadamente os espaços, são 
uma área crítica do sistema, com algumas intervenções 
dos técnicos dos CRI a ocorrerem em espaços manifesta-
mente desadequados, em espaços improvisados. 

Por detrás das limitações referidas estão os recursos 
financeiros, mas não apenas. As decisões implicam esco-
lhas e as escolhas refletem valores, princípios, priorida-
des atribuídas.

pró in: O tempo desde a implementação dos CRI e o pri-
meiro momento de avaliação, não foi muito longo?

js: Poder-se-ia colocar aqui a perspetiva do copo meio 
cheio ou meio vazio. Por um lado podemos pensar que 6 
anos depois é um tempo significativo, poderia ter sido an-
tes! Idealmente deveria ter ocorrido três, quatro anos após 
o lançamento. Mas aconteceu entretanto. E estamos em 
condições de tomar algumas decisões, de natureza admi-
nistrativa, política, no âmbito da formação dos professo-
res, da estratégia das escolas, na reorientação dos modelos 

de intervenção. São claros os caminhos que há a percorrer, 
os desafios para os caminhantes e esse é o mérito de se pa-
rar para pensar!

Deste ponto de vista, não seria mau que tivesse sido 
feito mais cedo, mas diria que se fez. Quanto mais preco-
cemente se realizarem avaliações sobre o estado da arte, 
mais depressa nos sentimos confortáveis a manter o que 
está bem e mais conscientes do que está menos bem e que 
temos de ajustar.

A questão é que em Portugal fazem-se por vezes estu-
dos, cujos resultados não são depois valorizados e consi-
derados para a tomada de decisão. Desse ponto de vista, a 
orientação que seguimos foi a de fazer um trabalho e apre-
sentá-lo de uma forma que induzisse pensamento estraté-
gico, não apenas para enriquecer a representação que se 
tem no momento da questão. 

pró in: E que consequências preconiza para o estudo?

js: O que poderá acontecer depende muito do que se quiser 
fazer a partir dele. Em Portugal existe alguma dificuldade na 
abertura ou apetência para o estudo das questões para o pen-
samento estratégico. Temos mais estudos do que impactos 
dos mesmos nas realidades concretas em que se debruça-
ram. Temos gasto muito dinheiro em muitos estudos cujas 
consequências ficaram muito aquém do que podiam ter sido. 

Do seguimento que tem sido dado pela DGE, não nos 
parece que tal esteja a acontecer com este Estudo, pois 
quer a DGE quer a Comissão de Acompanhamento dos CRI 
evidenciaram compromisso e entusiasmo na exploração 
das suas conclusões e recomendações, no quadro de ini-
ciativas várias que promoveram na sequência dele.

Ao nível da dimensão política do sistema educativo, 
ao nível das escolas e dos CRI, ao nível dos profissionais, 
todos têm mérito no trabalho já concretizado e todos têm 
desafios de desenvolvimento a implementar. Todos têm no 
Estudo algum apoio para esse desenvolvimento. Assim o 
queiram concretizar!

pró in: Este estudo tem sido divulgado e tem chegado a 
todos os atores “em cena”? 

js: Houve algumas iniciativas de divulgação e dissemina-
ção. Poderão não ter sido as ideais, mas também os níveis de 
adesão a estas oportunidades não são muito expressivos, se 
considerarmos o amplo universo de envolvidos na questão. 

Realizar os estudos depende de quem decide fazê-los 
e de quem os faz. Quando passamos para o nível da divul-
gação, da disseminação e exploração, entram outras variá-
veis, como sejam o interesse e o envolvimento das pessoas. 
A esse nível importa dinamizar pais, professores, técnicos, 
diretores para o envolvimento comprometido com as ques-
tões da educação inclusiva, bem como a instância política 
de topo do sistema. 

Aí já não se trata de uma responsabilidade que alguém 
controle. Aí estaremos no plano da consciência cívica e da 
ética social e profissional.

pró in: E para concluir, que mensagem gostaria de deixar?

js: Estaremos todos de acordo relativamente à constatação 
de que implementar um educação inclusiva, uma socieda-
de inclusiva se configure como uma profunda revolução, 
não tanto como uma evolução. Trata-se de um desafio que 
não se afigura de fácil e rápida concretização. 

Importa não desanimar por estarmos ainda onde es-
tamos, com as dificuldades que são conhecidas. Como país 
fizemos uma opção correta, estamos no caminho ajustado. 
Conhecemos as dificuldades, mas também os modos e as 
vias para as ir ultrapassando. Sabemos que se trata de um 
projeto coletivo que a todos se nos impõe como um impe-
rativo ético.
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citamos acima, nos tinha alertado para o facto da Pedago-
gia “não ser senão uma filosofia do bem comum”. Rousseau, 
sempre rejeitou a ideia que a Pedagogia era uma técnica, 
uma metodologia ou se reduzia a uma profissão: pelo con-
trário ela era o conjunto de valores que deveriam guiar as 
práticas. A Inclusão em Educação é uma destas filosofias, 
um destes valores estruturantes e organizadores que acre-
dita estar a promover o bem comum (não só o dos alunos 
com condições de deficiência). Felizmente que temos hoje 
abundantes e convincentes provas que este valor da “Inclu-
são” é possível, é benéfico e essencial na construção de bons 
sistemas educativos.

Muitas vezes nos queixamos da lentidão com que 
a Inclusão chega às escolas, às práticas, às famílias, aos 
professores, aos alunos e aos políticos. E temos que nos 
continuar a queixar: por exemplo, a Declaração de Sala-
manca que fez este ano 22 anos, continua distante da sua 
plena aplicação. Por vezes, parecem-nos incompreensível 
o tempo que decorre entre sabermos que é preciso uma 
mudança e a realização das condições para que essa mu-
dança possa acontecer.

Para quem, como eu, se exaspera por não pormos em 
prática o que sabemos que é correto e o que deveria ser rea-
lizado deixaria 3 reflexões. 

Uma primeira é que, olhando a partir da História, 
este espaço é cada vez menor, isto é, apesar de tudo, as 
inovações que se concebem chegam mais depressa à es-
cola que antes. Em abono desta tese dou como exemplo a 
introdução das Tecnologias Digitais e mesmo a adoção de 
práticas inclusivas. 

Uma segunda reflexão incide sobre o carater das trans-
formações. Por vezes esperamos transformações lineares 
e sequenciais, quando, na verdade, as transformações nas 
escolas se processam de uma forma muito mais holística 
e matricial. Talvez a mudança não se esteja a verificar no 

lugar para onde temos a nossa atenção direcionada, mas 
pode-se estar a passar em outros lugares, umas vezes de 
forma mais visível, outras vezes de formas mais discretas. 
De novo evoco o exemplo da Inclusão que de forma bem 
discreta acabou por penetrar significativamente os valores 
da grande maioria dos atores do sistema educativo. Talvez 
esperemos mudanças imediatas e totais quando elas se 
processam de forma setorial e parcial. 

Uma terceira reflexão vem na forma de um conselho. 
Esperar que “outros” estreitem a distância entre o que está 
certo e o que se faz, é uma forma bem desapoderada de 
estar na vida. Esperar que alguém (melhor que nós, mais 
apetrechado que nós, mais responsável que nós) empunhe 
a bandeira da mudança e avance. Talvez não seja assim… 
muitas das mudanças que se tornaram importantes foram 
feitas por pessoas simples, que, sem se sentirem “ilumina-
das” acharam honestamente que tinham que fazer o que 
devia ser feito. Essas pessoas, a quem um dia eu chamei os 
“protagonistas improváveis”, são aqueles que sabem que as 
grandes inspirações são inúteis se não tiverem alguém que 
nelas acredite e aja em função da sua crença. O conselho é, 
pois, que não desistamos de fazer aquilo que sabemos que 
está certo, ao fim e ao cabo que não desistamos de educar 
em conformidade com o que fundamentadamente sabe-
mos que está correto.

Lutero, Rousseau, Dewey… não viram os seus ideais 
serem levados à prática. Talvez nós também não os veja-
mos todos. Mas os tempos são outros e a nossa capacida-
de de participação e de influência sobre o nosso campo de 
trabalho é bem diferente. E já que falamos de História, ela 
é influenciada pelas pessoas que ativamente fazem pre-
valecer as suas ideias sobre o que é o bem comum. Uma 
destas ideias, sem dúvida, é a construção de uma Educa-
ção Inclusiva.

Revisitar a História da Educação sobretudo pela mão dos 
seus grandes autores, é um percurso cheio de surpresas e 
de revelações. Ao se caminhar pela obra dos grandes pe-
dagogos, sempre nos surpreende o grande fosso que existe 
entre o que já foi dito e demonstrado que pode e deve ser 
posto em prática, e os tantos anos que estas ideias levam 
a chegar ao quotidiano das nossas escolas, ao trabalho 
de ensinar e de aprender. Darei só três exemplos rápidos: 
Martinho Lutero (1483–1546) defendeu que a escolariza-
ção deveria ser universal e igual para rapazes e raparigas; 
no entanto esta sua ideia demorou mais de quatrocentos 
anos a tornar-se real; Jean Jacques Rousseau (1722–1778) 
escreveu no seu livro Emílio que: “a regra mais importante 
em Educação, não é ganhar tempo, é saber perder tempo”. 
Passados 250 anos estamos a procurar resolver o problema 
que os currículos obesos, ansiosos por não perder tempo, 
causaram à realização de uma escola de qualidade. Por fim 
citaria John Dewey (1859–1952) quando diz que “…a educa-
ção deveria ser organizada de forma a que as tendências 
ativas naturais sejam plenamente rentabilizadas na ação, 
sabendo que a ação exige observação, a aquisição de co-
nhecimentos e a utilização de uma imaginação criadora. 
Tudo isto é fundamental para melhorar as condições so-
ciais”. Passados 100 anos da publicação do seu livro Demo-
cracia e Educação podemo-nos perguntar quão eficazes 
foram os progressos que fizemos nestes campos.

A partir destes exemplos, aprendemos que em Educa-
ção existe um enorme potencial de reflexão, mas que a sua 
operacionalização permanece omissa ou pelo menos muito 
lenta. É esta certamente uma reflexão que nos pode ajudar a 
pensar a Inclusão nos dias de hoje. A Inclusão surgiu — an-
tes de ser uma prática — com um ideal de promoção do bem 
comum. Ainda hoje se discute que, no que concerne à Inclu-
são, tudo está bem nos princípios, mas muito deficitário nas 
práticas. É certo que o mesmo Jean-Jacques Rousseau que 
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alterações, não só para o próprio aluno, como para a pró-
pria organização escolar. No entanto, a EADSNE (2008a) 
defende que, embora a ideia generalizada seja a de que os 
princípios básicos bem como os procedimentos inerentes 
ao processo de avaliação para as aprendi-
zagens de alunos com NEE sejam os mes-
mos que são adotados para a avaliação 
para as aprendizagens dos restantes alu-
nos, existem algumas áreas de preocupa-
ção que se relacionam com caraterísticas 
específicas destes alunos. Embora parti-
lhemos esta preocupação parece-nos que, 
como defende Sacks (2009), quer o foco se-
jam os alunos com NEE, quer outros alu-
nos, a avaliação pedagógica realiza-se nos 
comportamentos — escolares, académicos 
ou sociais — que se podem relacionar: (i) Com a capacida-
de de aprender e estilo privilegiado de aprendizagem, (ii) 
Com a capacidade de realização, (iii) Com as barreiras de-
notadas relativamente à aprendizagem, (iv) Com as facul-
dades criadoras específicas e (v) Com a adequação socio 
emocional e afetiva. Os processos de avaliação facilitam a 
obtenção de uma dimensão total do aluno. Como defende 
a EADSNE (2008, p. 58), “as políticas educativas sobre ava-
liação — em geral e especificamente das NEE — devem ter 
o objetivo de promover a avaliação inclusiva e de ter em 
conta as necessidades de todos os alunos vulneráveis à 
exclusão, incluindo os que apresentam NEE”. Alunos que 
integram a lógica de diversidade que define, na atualida-
de, a realidade de qualquer escola. Realidade que não pode 
ser escamoteada pois os sujeitos com diferentes condições 
económicas, sociais, culturais, físicas e psicológicas ace-
dem, cada vez mais, à escolarização (UNESCO, 2005). Uma 
diversidade que se traduz na diferença de interesses, expe-
tativas, relações sociais, autonomias, afetividades, compe-
tências, capacidades, ritmos, processos de aprendizagem 
e de diferentes procedimentos relativos ao processo de 
avaliação pedagógica. Um desafio que, referindo-nos no-
vamente à EADSNE (2008, p. 47), se coloca à escola porque 
esta “centra-se no desenvolvimento dos seus sistemas de 
avaliação que atuam como um facilitador e não como uma 
potencial barreira à inclusão”.

A AVALIAÇÃO COMO BARREIRA À INCLUSÃO
Atualmente são colocadas muitas reservas ao facto de 
muitos processos de avaliação se centrarem em procedi-
mentos de quantificação/classificação. Estas práticas não 
ajudam à efetiva adequação de respostas concretas e fa-
zem antever um processo de elegibilidade do aluno para 
intervenções/serviços e não o contrário, como seria expe-
tável. Esta perspetiva baseia-se em procedimentos que al-
guns autores denominam de modelo médico. Modelo que 
assenta num olhar sobre as problemáticas do aluno como 

se este fosse portador de “uma «doença» (...) que pode ser 
objeto de cura, baseada numa melhoria dos sintomas do 
indivíduo” (Ford, Morgan, & Whelan, 1982, p. 35). Nesta li-
nha de pensamento, todo o aparelho concetual subjacen-

te a este modelo defende o pressuposto da 
elegibilidade de alunos para respostas ou 
serviços denominados de educação espe-
cial com base em sintomas, diagnóstico, 
etiologia, patologia, terapias e cura. É uma 
abordagem que origina, na maior parte 
das vezes, a desvalorização e mesmo ne-
gação de outros níveis de análise e de in-
tervenção nomeadamente no que se refere 
às aprendizagens. Ainda na compreensão 
de Ford, Morgan e Whelan (1982) o modelo 
médico visa o processo de etiquetagem e 

elabora aspetos relacionados com o controlo social. Esta 
ideia converge para um pressuposto de sucesso escolar que 
se baseia no princípio de que a capacidade do indivíduo ser 
treinado e funcionar num determinado contexto, na maior 
parte das vezes muito restrito, lhe permitirá o seu funcio-
namento em todos os outros contextos em que desenvolve 
atividades. Tal situação leva a que os alunos com NEE, na 
prática, desenvolvam competências descontextualizadas 
e, na maior parte das vezes, inúteis para uma vida diária 
autónoma. Este afastamento dos alunos com NEE de con-
textos de vida naturais e menos restritivos pode ampliar, 
não só a desresponsabilização relativamente ao processo 
de avaliação desses alunos mas, sobretudo, pode ampliar 
o sentido das dificuldades relativamente a alguns aspetos 
desse processo. Segundo o Roeher Institute Toronto [RIT] 
(2004) está mais do que documentado que a categorização 
dos alunos com NEE, com base em pressupostas proble-
máticas, contribui para disfunções nos aspetos de ensino 
e para o aparecimento de problemas acrescidos nomeada-
mente o abandono escolar.

A avaliação pedagógica envolve informação vasta, 
não devendo ser reduzida a um índice quantitativo, mui-
tas vezes para fins de elegibilidade. Assume um cariz mais 
qualitativo porque envolve diversos aspetos referentes ao 
aluno. Como defende Morgado (2007, p. 42), é necessário 
sublinhar que “os destinatários potenciais de dispositivos 
de apoio educativo são o universo da população escolar e 
não grupos tipificados de problemas (...) parece-nos que a 
discussão sobre a elegibilidade, a colocar-se, seria no sen-
tido de «eleger» a resposta adequada para cada aluno e 
não «eleger» o aluno adequado para as respostas que de-
finimos”. O autor anteriormente citado (ibidem, 2007) diz 
que se assiste a discrepâncias na forma como são avaliadas 
ou classificadas as necessidades dos alunos. Prosseguindo 
no sentido de identificar que estas discrepâncias inferem 
enorme variabilidade de taxas de incidência entre áreas 
geográficas do nosso país, mesmo que estas apresentem 
“populações com as mesmas caraterísticas genéricas”. 

PREÂMBULO
Como Iglesias, Garcia e Hernández (2010) realizam as con-
dições atuais e as mudanças sociais a que se assiste a nível 
mundial impõem, ao complexo e globalizado mundo, de-
safios aos diversos sistemas educativos no sentido de olha-
rem para a diversidade. Um desses desafios consiste em 
garantir uma educação de qualidade para todos os alunos, 
nomeadamente no que se refere ao processo de avaliação. 
Os tempos atuais colocam-nos perante uma escola que se 
deseja diferente, de forma a (re)equacionar-se enquanto es-
paço dinâmico onde a diversidade é tida como uma mais-
valia. Organização que, ao considerar as 
especificidades de todos os alunos, está 
atenta a novos elementos teóricos e cons-
titutivos relativamente às suas práticas, 
nomeadamente às relacionadas com o pro-
cesso de avaliação pedagógica dos alunos 
com NEE. No entanto, Perrenoud (1999) 
alerta para a existência de duas lógicas no 
desenvolvimento do processo de avaliação, 
o que é posto ao serviço da seleção e o que 
é posto ao serviço da aprendizagem. “A pri-
meira está diretamente associada à classi-
ficação e contribui para consolidar uma hierarquia de ex-
celência. A segunda permite subsidiar o processo decisório 
em favor de intervenções pedagógicas diferenciadas, com 
base nas necessidades dos alunos e refere-se a um proces-
so, normalmente, denominado de avaliação formativa” 
(Colôa & Santos, 2014, p. 89).

Relativamente à primeira lógica se por um lado, são 
identificadas dificuldades ao desenvolvimento de disposi-
tivos de avaliação pedagógica ao serviço da aprendizagem, 

por outro, são tecidas críticas relativamente às perspetivas 
de classificação e medição. Estas são vistas como dispo-
sitivos marginais à interação que existe entre os proces-
sos de ensino e de aprendizagem, uma avaliação que está 
pouco relacionada com programas e o desenvolvimento de 
currículos (Pinto & Santos, 2006). Ação que visa, a partir 
de procedimentos normalizados, classificar e diferenciar 
alunos, pressupostamente, de forma objetiva. No enten-
der da European Agency for Development in Special Needs 
Education [EADSNE] (2008), devemos enfatizar a segunda 
lógica anteriormente referida. Abandonarmos estratégias 

de avaliação pedagógica mais centradas 
no deficit, no modelo médico. A alternati-
va é adotarmos estratégias que recorram a 
abordagens mais educativas e interativas, 
que atendam ao desenvolvimento de pro-
cessos de avaliação que apoiem as decisões 
referentes aos processos de ensino e de 
aprendizagem, e tomem em consideração 
os diversos ambientes onde decorre essa 
aprendizagem. No entendimento do or-
ganismo anteriormente referido, este tipo 
de avaliação: i) Usualmente não utiliza a 

comparação, valorizando a informação que possa ajudar 
os docentes a planificar as diversas etapas do processo de 
aprendizagem e ii) Por vezes pode recorrer a elementos su-
mativos, mas estes estão associados a aspetos específicos 
dos programas de ensino e informam o processo de avalia-
ção formativa. 

A mudança preconiza a alteração de estratégias, de 
procedimentos e de instrumentos que mudem a própria 
natureza do ato de avaliar, tornando-se num referencial de 
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essencialmente referidas à norma. Mudança que segundo 
os argumentos objetivados pelo RIT (2004), parece estar 
a acontecer. No entendimento deste Instituto, atualmen-
te assiste-se ao desenvolvimento de um movimento que 
apela a estratégias “não-categoriais” e “não-psicométri-
cas” de avaliação dos alunos e mais especificamente dos 
que apresentam NEE. Esta alteração leva a que também 
se equacione outro tipo de respostas para esses alunos, 
nomeadamente quanto ao processo de avaliação em con-
textos educativos. Deste modo, os alunos deixarão de ser 
avaliados de acordo com o tipo e severidade da sua proble-
mática, para passarem a ser avaliados com base nas suas 
necessidades, tipo e intensidade das respostas (serviços/
intervenções) consideradas adequadas, devendo estas ser 
o menos restritivas possível.

Bolt e Roach (2009) avançam com uma ideia partilha-
da pela EADSNE (2008) que é a de “um processo de avalia-
ção universal” ou seja, a alteração dos materiais de avalia-
ção que devem ser construídos para se tornarem acessíveis 
a todos os alunos, em detrimento de uma modificação dos 
níveis da sua utilização. Se os alunos continuarem, devi-
do às suas caraterísticas, a denotar dificuldades em serem 
avaliados por testes estandardizados então os mesmos 
poderão ser modificados de modo a que esses alunos con-
sigam mostrar as suas competências. Ainda no entender 
de Bolt e Roach (2009), cada aluno apresenta diferentes ca-
raterísticas e diferentes necessidades e isso leva a que, por 
vezes, seja necessário mais que um tipo de adequação.

Como refere a EADSNE (2008), a vontade assumida 
por muitas escolas em desenvolver novos métodos de ava-
liação dos alunos, bem como novas formas de registar as 
evidências da aprendizagem, possibilitará aos professores 
dotarem-se de um conjunto de dinâmicas e instrumentos 
que os ajudarão a individualizar o processo de avaliação. 
Essa individualização decorre da necessária diferenciação 
e constitui o grande desafio à mudança (Perrenoud, 2008). 
Em nosso entender, é essa mudança que possibilitará de-
senvolver processos de avaliação pedagógica, também 
eles mais diferenciados, mais inclusivos. Mudança que in-
fira ao ato avaliativo pressupostos de representatividade e 
significado, de flexibilidade, de globalidade e multidimen-
sionalidade, de continuidade bem como de acessibilidade 
e equidade.

A AVALIAÇÃO PARA A INCLUSÃO
É do senso comum que os alunos com NEE, assim como to-
dos os outros alunos, estão na escola para aprender, sendo 
o processo de aprendizagem a razão de ser do processo de 
ensino. Assim, a centralidade destes processos é remetida, 
por Bordas e Cabrera (2001, p. 1) para o ato avaliativo quan-
do referem que: “como se reflete em diferentes documen-
tos, a avaliação condiciona de tal maneira a dinâmica da 
aula que bem poderia dizer-se que a hora da verdade não 

é a da aprendizagem mas sim a da avaliação”. Na realida-
de, não é possível desenvolvermos processos de ensino e de 
aprendizagem adequados, sem olharmos para os proces-
sos de avaliação e vice-versa. Deste modo, sem processos 
de avaliação, tanto os professores, como os alunos, deixa-
riam de ter mecanismos suficientes para lidar com o erro e 
orientar trajetórias com vista à melhoria. Segundo Bordas 
e Cabrera (2001, p. 3), “a aprendizagem e a avaliação devem 
ter em consideração o desenvolvimento do próprio aluno, 
ou seja, das suas expetativas, dos seus níveis iniciais, es-
tilos de aprendizagem, dos seus ritmos e interesses…, das 
suas necessidades e projeção no futuro.” 

O processo de avaliação para a aprendizagem acon-
tece, explícita e essencialmente, entre professores e alunos 
no contexto de diversos espaços escolares, mas sobretudo 
no espaço da sala de aula. É na sala de aula que a avaliação 
pedagógica assume, verdadeiramente, a sua centralidade e 
interdependência com o processo de ensino e de aprendiza-
gem, uma tarefa assumidamente organizada e sistemática.

O Assessment Reform Group [ARG] (2002, p. 2) refere-
se ao processo de avaliação para as aprendizagens como 
“o processo de recolha e interpretação de evidências por 
parte dos alunos e dos seus professores para perceberem 
em que patamar de aprendizagem os alunos se encontram, 
para onde devem caminhar e qual a melhor forma de lá 
chegar.” Em complementaridade, Perrenoud (2008) defen-
de o princípio de diferenciação pedagógica, de modo a que 
o processo de avaliação para as aprendizagens responda à 
diversidade e desigualdade, advenha essa desigualdade de 
condições do próprio aluno ou do meio ambiente em que 
vivencia as suas experiências. No entender da EADSNE, 
(2008, p. 29), o processo de avaliação deve ter por base três 
princípios: 1) Melhoria dos resultados de todos os alunos, 
utilizando-se de forma eficaz a informação para diferentes 
públicos e finalidades; 2) Ênfase da avaliação contínua li-
derada pelo professor da turma, constituindo-se um apoio 
aos processos de ensino e aprendizagem em vez de um 
processo de avaliação relacionado com o diagnóstico e a 
afetação de recursos, muitas vezes da responsabilidade de 
profissionais exteriores à escola; e 3) Desenvolvimento de 
sistemas de avaliação contínua e formativa eficazes dotan-
do as escolas e os professores das ferramentas que lhes per-
mitam responsabilizar-se pelas aprendizagens de todos os 
alunos bem como pela identificação inicial das suas neces-
sidades mais específicas.

O processo de avaliação para as aprendizagens apre-
senta-se, deste modo, como um processo contínuo, cientifi-
camente consistente, que envolve a recolha de informação 
com a finalidade de aferir a aquisição de competências. 
Competências que denotam natureza diversa, ou seja 
aprendizagens “construídas sobre os saberes e os saberes 
fazer, sedimentando capacidade e disponibilidade para 
compreender e agir” (Roldão, 2005, p. 48). Um mecanismo 
de avaliação eminentemente Inclusivo e para a Inclusão.

Continuando a sua narrativa, Morgado (2007) defende que 
a evidência, antes enunciada, contraria os indicadores de 
incidência que nos são fornecidos pela literatura, o que de-
nota o caráter pouco consistente e rigoroso do processo de 
avaliação. Ainda na compreensão do mesmo autor a incon-
sistência dos processos de avaliação compromete o empe-
nho dos docentes no momento de equacionarem respostas 
para as necessidades dos alunos.

Alguns dos defensores de um processo de avaliação 
dos alunos com NEE, baseado em perspetivas mais rela-
cionadas com aspetos quantitativos, classificativos e de 
psicometria, tendem a propor o desenvolvimento de inter-
venções e/ou respostas/serviços muito restritivos no pres-
suposto de que esses alunos se adaptam aos contextos de 
forma passiva. Assim, advoga-se a criação de estruturas/
serviços e/ou programas que, de algum modo, se pensa 
poderem responder à diferença dos alunos identificados 
como apresentando NEE. Modelo organizacional enraiza-
do no paradigma funcionalista que remete toda a ação da 
denominada educação especial para um sistema paralelo. 
Perspetiva que, segundo Kauffmann (1993), tem vindo a 
suscitar alguns alertas, nomeadamente no que se refere ao 
tópico: (i) Partilha de espaço — pelo facto dos alunos par-
tilharem espaços comuns não é condição suficiente para 
usufruir das mesmas oportunidades educativas, nomea-
damente no que se refere ao processo de avaliação pedagó-
gica, (ii) Separação — o pressuposto de que para assegurar 
uma educação apropriada para todos é necessário separar 
não só os alunos em educação especial e educação do ensi-
no regular, mas separá-los segundo tipologias de deficiên-
cia, (iii) Reflexão e autocritica — o facto das discussões 
se centrarem mais em determinados preconceitos que se 
têm vindo a construir sobre a educação especial, do que 
em ideias advindas de um conjunto de interrogações e ine-
rentes respostas, assentes na autocritica potenciadora de 
respostas coerentes e reais que permitam uma verdadeira 
mudança e (iv) Fundamentalismo — o facto de muitos dos 
debates sobre a educação especial se basearem em algum 
fundamentalismo, o que distorce a realidade e afasta o 
diálogo critico potenciador do pluralismo e da diversida-
de. Este tipo de modelo organizacional, assenta no princí-
pio de que existe uma dinâmica unívoca que se traduz na 
adaptação do aluno às respostas oferecidas pelos serviços 
bem como aos contextos.

Como defende Perrenoud (2008), a avaliação síncro-
na, referida à norma e que se baseia na comparação com 
outros indivíduos, constitui um obstáculo à utilização de 
estratégias de diferenciação de ensino bem como da indi-
vidualização dos percursos de aprendizagem e formação. 
Embora muitos dos alunos com NEE tenham nos seus PEI 
formas diferenciadas para o desenvolvimento da avalia-
ção, na maior parte das vezes essas orientações nunca che-
gam a ser postas em prática (Bolt & Roach, 2009). Mesmo 
quando o são, raramente permitem aos alunos com NEE 

demonstrarem as suas capacidades e competências. Os 
autores acrescentam que os alunos com NEE têm todos 
uma caraterística em comum: a dificuldade em mostrar 
as suas competências quando são utilizados materiais de 
avaliação estandardizados. Muitos dos alunos com NEE 
são excluídos de alguns processos de avaliação devido à 
desadequação dos materiais de avaliação.

A EADSNE (2008) refere o facto das orientações para a 
avaliação dos alunos com NEE, em muitos países, se “bal-
canizar” entre um sistema normativo geral e que se refe-
rencia ao currículo nacional e um outro que se prefigura 
enquanto quadro legal da Educação Especial. Em nosso 
entendimento, esta situação tem-se verificado em Portu-
gal. Por um lado, existe uma legislação geral que relativiza 
os aspetos quantitativos que possam estar implicados na 
avaliação dos alunos. Por outro lado, há uma legislação 
específica e normativa da denominada educação especial 
que tende a acentuar os aspetos quantitativos e classifica-
tivos do referido processo de avaliação pedagógica.

Como podemos constatar no Decreto-Lei n.º 3/2008 
de 7 de Janeiro o processo de avaliação pedagógica é, em 
grande parte, reduzido a um mero processo de procedi-
mentos de classificação com vista à elegibilidade de alu-
nos para serviços de educação especial. Nele remete-se o 
processo de avaliação para a Classificação Internacional 
da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Na com-
preensão de Üstun (2002), a CIF é um instrumento de clas-
sificação que pertence à família de classificações desen-
volvidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É um 
documento para aplicação em vários aspetos da saúde, no 
qual as dimensões valorizadas nos procedimentos de clas-
sificação são os inerentes à identificação das NEE e à ele-
gibilidade de alunos para determinadas respostas educati-
vas. É por esta constatação que Florian (2010, p.11) afirma 
que em “Portugal, ao mesmo tempo que existem movimen-
tos no sentido do desenvolvimento de uma educação mais 
inclusiva, elaboram-se orientações para a implementação 
de procedimentos de identificação das NEE baseados na 
CIF — CJ. A CIF-CJ ao mesmo tempo que constitui uma 
tentativa para sair da conceção unidimensional e médica 
das NEE, é também usada de forma a reforçar o problema 
que tenta resolver”.

Em nosso entender urge afastarmo-nos de perspeti-
vas de forte pendor classificativo, com recurso a instru-
mentos psicométricos para evoluirmos num sentido de 
processos de avaliação pedagógica interdependentes dos 
processos de ensino e de aprendizagem. Deslocação teó-
rico-prática da perspetiva clínica para a perspetiva emi-
nentemente pedagógica. Como refere Niza (2012, p. 75), “a 
deslocação, uma vez mais, de novas metodologias de inter-
venção do âmbito médico-psicológico para o terreno dos 
métodos pedagógicos”.

Também Perrenoud (2008) defende a mudança de prá-
ticas que permitam a inflexão das perspetivas de avaliação 



Vol. 7 Nº2 — Dezembro 2016  |  2120  |  Educação Inclusiva

dade em abstrato. Objetiva-se por um conjunto de inter-re-
lações entre o sujeito e objetos que, ao decorrer em con-
textos concretos, são mediatizadas por instrumentos ou 
meios materiais e ideais balizados por determinadas con-
dições também elas concretas. A ação de avaliação, dinâ-
mica por natureza, é um processo de interação que trans-
forma tanto o sujeito como o objeto. Um processo que se 
foca no aluno mas não se centra neste, enquanto entidade 
isolada. Nesta lógica, a avaliação pedagógica inclusiva olha 
para o aluno enquanto sujeito integrado em contextos de 
vida que ganham dinamismo pelas interações que neles se 
estabelecem. É um processo de avaliação pedagógica per-
cecionado como um conjunto de tarefas que possibilitam, 
a todos os intervenientes, atuar de forma mais consciente 
e responsável e compreender a inevitabilidade da sua rela-
ção com os contextos em que ocorrem essas tarefas. 
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O paradigma inclusivo aponta para a avaliação para 
as aprendizagens que, no entender de Perrenoud (2008), 
corresponde a falarmos de avaliação formativa, ou seja 
dizer que é uma avaliação que ajuda o aluno a aprender. 
Este aspeto é também referido numa investigação levada 
a cabo em Portugal por Almeida e Rodrigues (2006) sobre 
a perceção dos professores do 1.º ciclo relativamente aos 
valores e práticas inclusivas. Nesta investigação os autores 
explicitam que os inquiridos são unânimes em reconhecer 
e valorizar o caráter formativo da avaliação. Como afir-
mam Colôa e Santos (2014, p. 90) por referência a Afonso 
(2000), “a avaliação formativa (…) desenvolve-se pelo res-
peito à diversidade e equidade, princípios essenciais à in-
clusão e participação de todos os alunos e pilar de todos os 
sistemas democráticos”.

Deste modo, parece-nos que o foco na avaliação para 
as aprendizagens referida na literatura como formativa é a 
que mais se coaduna com uma avaliação de cariz inclusivo. 
Como afirma a Associação dos Professores de Matemática 
(2005), os alunos avaliados com dispositivos de avaliação 
eminentemente formativos aprendem mais e, sobretudo, 
melhor. Para além disso, os alunos com mais dificuldades 
têm ganhos significativos quando avaliados com base em 
estratégias de avaliação formativa. Isto porque as suas 
aprendizagens são mais significativas e mais profundas. 
Segundo Santos (2008), o processo de avaliação formativa 
é aquele que: i) Se dirige ao aluno, ii) Procura uma cons-
ciencialização por parte do aluno sobre a sua aprendiza-
gem; iii) É parte constitutiva da aprendizagem; iv) Procura 
uma adaptação a uma situação individual, devendo assim 
respeitar a pluralidade e a diversidade; v) Foca-se tanto so-
bre os resultados como sobre os processos; vi) Não se limi-
ta à observação, mas requer uma ação, uma intervenção 
sobre a aprendizagem e/ou sobre o ensino; vii) Procura as 
razões que dão sentido às dificuldades ao contrário de as 
sancionar e viii) Dirige-se também ao professor para aju-
dá-lo a orientar a sua prática letiva. “A avaliação formativa 
apresenta-se como uma ação de controlo e de planificação 
contínua que permite o desenvolvimento equilibrado e 
realista de outros processos pedagógicos, como o de ensi-
no e o de aprendizagem” (Colôa & Santos, 2014, p. 90). É 
um ato eminentemente comunicacional que assenta na 
recolha de informação, nas interações desenvolvidas em 
contextos concretos. Como afirma Hadji (1994, p. 31), “o 
avaliador não é um instrumento de medida, mas o ator de 
uma comunicação social”. A avaliação pedagógica tenta, 
assim, responder a problemas reais que questionam os di-
versos intervenientes, cuja ação decorre com base na re-
lação comunicativa e em contextos naturais concretos. É 
uma perspetiva de avaliação que, segundo Layton e Lock 
(2008, p. 3), “fortalece o processo de tomada de decisão, in-
cluindo todos os elementos da equipa de intervenção, no-
meadamente as decisões relacionadas com o PEI”. Ainda 
segundo os autores antes citados, o processo de avaliação 

pedagógica para as aprendizagens encarado enquanto 
processo eminentemente comunicacional centra-se numa 
perspetiva de avaliação do desenvolvimento das compe-
tências dos alunos num tempo e contextos concretos, em 
vez de proceder a comparações de classificações entre alu-
nos da mesma idade. É um sistema de comunicação entre 
avaliador e avaliado, com o objetivo de recolher de forma 
sistemática informações que promovam o sucesso do pro-
cesso de aprendizagem e, inerentemente, do processo de 
ensino. A importância da comunicação no decorrer do pro-
cesso de avaliação pedagógica confere-lhe uma “natureza 
relacional, assente num processo de comunicação” (Pinto 
& Santos, 2006, p. 34). Assim, a avaliação pedagógica tem 
como objeto o aluno concreto que desenvolve aprendiza-
gens a partir das relações também concretas que estabe-
lece em contextos reais. São aprendizagens mediadas pelo 
fator comunicação e que, pela sua complexidade, apelam a 
dispositivos de avaliação pedagógica também complexos 
e abrangentes. 

EM SÍNTESE
A avaliação pedagógica concorre para os processos de 
inclusão quando “tem como objeto o aluno concreto que 
desenvolve aprendizagens, a partir das relações também 
concretas, que estabelece em contextos reais” (Colôa & 
Santos, 2014, p. 90). Situação que se torna real no momento 
em que tanto as políticas como as práticas estão organi-
zadas para promover a aprendizagem de todos os alunos 
independentemente da sua condição intrínseca ou extrín-
seca (EADSNE, 2008, 2008b).

Num contexto escolar eficaz e inclusivo todos os alu-
nos são continuamente avaliados. Como refere a EADSNE 
(2008), as únicas diferenças relativamente à avaliação pe-
dagógica de alguns alunos situam-se ao nível das estraté-
gias e dos instrumentos. Esta realidade não escamoteia o 
facto de que os dispositivos de avaliação, quando alicerça-
dos numa lógica de diversidade, direcionados para os alu-
nos com NEE, são válidos para todos os outros alunos. Tal 
premissa ultrapassa a questão pedagógica para entroncar 
em princípios éticos e de equidade.

A reflexão sobre a educação inclusiva implica conferir 
um lugar central à avaliação pedagógica numa lógica de 
avaliação para todos os alunos. Esta avaliação enfatiza as 
condições de aprendizagem, os sucessos, ao mesmo tempo 
que desvaloriza o conhecimento das patologias e limites 
de desenvolvimento dos alunos. “Pese as diferenças deno-
tadas pelos alunos, a avaliação formativa responde a este 
imperativo na medida em que a informação gerada pelos 
processos de avaliação é interpretada e utilizada, tanto 
por professores, como por outros profissionais e alunos 
para que sejam tomadas decisões sobre as etapas que se 
seguem” (Colôa & Santos, 2014, p. 90). 

Deste modo, a avaliação pedagógica não é uma ativi-
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UMA DÉCADA DE CONVENÇÃO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia (doravante designada Convenção) foi o primeiro tra-
tado internacional de Direitos Humanos do século XXI e 
aquele cujas negociações chegaram mais rapidamente a 
bom termo, na história do direito internacional1.

A Convenção estabelece, por parte dos signatários, a 
obrigação de promover, proteger e assegurar o pleno gozo 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
às pessoas com deficiência, em total respeito pela sua dig-
nidade, e introduz uma mudança radical de perspectiva:

∙ Enquanto a Declaração dos Direitos das Pessoas Defi-
cientes (Resolução de 9 de Dezembro de 1975), designa 
pessoa deficiente como “qualquer pessoa incapaz de 
satisfazer por si própria, no todo ou em parte, as neces-
sidades de uma vida normal individual e/ou social, em 
resultado de deficiência, congénita ou não, nas suas fa-
culdades físicas ou mentais”.

∙ A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia (Resolução de 13 de Dezembro de 2016) reconhece no 
preâmbulo “que a deficiência é um conceito em evolução 
e que a deficiência resulta da interacção entre pessoas 
com incapacidades e barreiras comportamentais e am-
bientais que impedem a sua participação plena e efectiva 
na sociedade em condições de igualdade”.

Verifica-se, desta forma, uma mudança de paradigma na 
abordagem à deficiência. Esta deixa de ser percepcionada 
como um problema pessoal que tem como causa o sujeito, 
e passa a ser entendida como uma questão também social, 
em que se torna fundamental agir sobre o contexto. 

Importa então, tendo em conta diferentes realidades 
individuais, transferir a reflexão de “o que é que a pessoa 
com deficiência consegue ou não fazer”, para “como é que 
as minhas atitudes e acções, como é que a organização do 
espaço, do tempo e as próprias construções sociais, contri-
buem para a exclusão da pessoa com deficiência”? Melhor 
ainda, o que é que eu posso e devo fazer, como posso agir, 
não só para incluir a pessoa com deficiência, em jeito de 
favor ou condescendência, mas para acolher, valorizar e 
celebrar os contributos desse indivíduo, em condições de 
respeito, dignidade e igualdade, a todos os restantes.

DIFERENTES MODELOS DE DEFICIÊNCIA
As diferentes perspectivas citadas sobre deficiência reflec-
tem e potenciam abordagens e respostas díspares que con-
ceptualmente tendem a agrupar-se em quatro modelos:

∙ Modelo caritativo/assistencialista: A pessoa com defi-
ciência é alvo de piedade e segregação, sendo, na melhor 
das hipóteses, objecto de cuidados, lamentos e protec-
ção. Não há expectativas, não há desafios, não há empe-
nho nem objectivos, apenas obediência e alimentação de 
dependência. Do ponto de vista educativo, são os meni-
nos especiais que nunca chegam a ser encarados como 
alunos, nem mais tarde como adultos, em quem não se 
acredita nem se investe.

∙ Modelo médico: O foco recai no que é entendido como 
corpo/mente com defeito, com o objectivo de intervir, 
tratar, reabilitar, curar, como se a pessoa com deficiên-
cia fosse um mero objecto clínico. Em contexto de es-
cola, surgem respostas pré-definidas e tipificadas por 
diagnóstico, quer isto dizer que não se questiona que 
as pessoas sejam agrupadas por doenças ou síndromes 
e separadas do grande grupo. Há o risco do isolamento, 
ao invés de ser considerado discriminação, ser enten-
dido como uma necessidade para bem do “paciente”. A 
dimensão “aluno” é desvalorizada, tal como o papel do 
professor ou as práticas pedagógicas.

∙ Modelo social: Impõe uma mudança de paradigma e co-
loca no centro da discussão barreiras sociais e fenómenos 
de opressão. Exemplificando, se não existem escolas com 
edifícios de primeiro andar sem escadas, porque é que 
há tantas sem rampas nem elevadores? Algum aluno ou 
professor vai para o primeiro andar a voar? Então neste 
contexto de ausência de suporte físico (leia-se escadas) 
seríamos, ou não, todos deficientes? A necessidade de 
acesso ao espaço é uma “necessidade especial” ou é tão-
somente e apenas uma “necessidade humana”? Será que 
o que torna determinadas necessidade “especiais”, o que 
transforma certas características pessoais em condições 
de deficiência, é o facto de a sociedade ter construído res-
postas e soluções para uma maioria e ter ignorado, des-
respeitado ou propositadamente impedido o acesso de 
algumas minorias? Fica, para quem interessar, o desafio 
de transpor o exemplo das escadas para outras dimen-
sões relacionadas com a escola, tais como o currículo ou 
a pretensa avaliação de conhecimentos ou capacidades. 

 Desta forma, o modelo social vem desconstruir respos-
tas típicas e ideias tradicionais. Obriga a reflectir e a co-
locar em causa práticas de organização social que estão 
de tal forma enraizadas e cristalizadas que convivemos 
diariamente com as mesmas, sem que tomemos cons-
ciência dos fenómenos de segregação e discriminação 
que potenciam.

∙ Modelo de direitos humanos: Uma abordagem de di-
reitos humanos à deficiência tem por base valores como 
respeito, dignidade, igualdade e liberdade. Nesta pers-
pectiva, a deficiência é parte da diversidade humana e 
como tal, deve ser valorizada e celebrada. Não é suficien-
te eliminar barreiras e obstáculos, é preciso desenvolver 
todo um novo paradigma. As pessoas com deficiência de-
vem ser agentes ativos na construção e promoção deste 
novo enquadramento, sendo imprescindível que todas as 
políticas, normativos e legislação prevejam este grupo. 
Desta forma, deixa de haver lugar a políticas “especiais”, 
“especialmente” dirigidas às pessoas com deficiência. No 
mesmo sentido, devem ser assegurados a este grupo to-
dos os direitos e deveres, indispensáveis ao exercício de 
uma cidadania plena.

 Aplicar este modelo à educação significa uma mudan-
ça radical de atitudes e posicionamentos. O aluno com 
deficiência deixa de ser objecto e passa a ser sujeito de 
aprendizagens, a educar numa perspectiva, não só de au-
tonomia, mas principalmente de independência. Educar 
para a autodeterminação implica encorajar a capacida-
de de decidir e de assumir a responsabilidade pelas con-
sequências dos próprios atos. Implica reconhecer que 
este é um direito inalienável de todos os seres humanos 
que tem de ser trabalhado, desenvolvido e praticado des-
de tenra idade.

Importa reter, como princípio fundamental da Con-
venção, o distanciamento da abordagem caritativa e/
ou médica da deficiência, em prol de uma abordagem 
social e de direitos humanos. 

CONVENÇÃO — ARTIGO 24 “EDUCAÇÃO”
A Convenção reafirma, no artigo 24º “Educação”, o direito 
das pessoas com deficiência à Educação, com vista ao total 
desenvolvimento do potencial humano, sentido de digni-
dade e auto-estima. O artigo 24 estabelece um conjunto de 
princípios orientadores que se podem ler em crescendo:

∙ rejeita de forma inequívoca qualquer ato de discrimina-
ção no acesso à educação, por motivo de deficiência;

∙ estabelece a obrigação dos Estados Partes de assegurar 
um sistema de educação inclusivo, em todos os níveis e 
ao longo da vida;

∙ estipula que as pessoas com deficiência devem poder 
aceder a um ensino primário e secundário inclusivo, de 
qualidade e gratuito, em condições de igualdade face às 
outras pessoas da comunidade em que vivem; 

∙ determina que os Estados Partes devem disponibilizar 
acomodações razoáveis, apoio necessário (dentro do 
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sistema de educação geral) e medidas de suporte indi-
viduais adequadas, no sentido de viabilizar o direito das 
pessoas com deficiência à educação;

∙ prevê o emprego de professores com deficiência e a for-
mação de professores;

∙ afirma que os Estados Partes devem assegurar o acesso 
das pessoas com deficiência ao ensino superior, à forma-
ção vocacional, à educação de adultos e à aprendizagem 
ao longo da vida, sem discriminação e em condições de 
igualdade às demais.

Desta forma, a Convenção valida internacionalmente o di-
reito das pessoas com deficiência a uma educação inclusi-
va. A questão, fundamental per si, assume contornos ainda 
mais relevantes ao considerar a influência da educação no 
pleno gozo de outros direitos, bem como no ciclo de vida da 
pessoa com deficiência. Decisiva na formação da persona-
lidade, desenvolvimento de espírito crítico e possibilidade 
de participação social e cívica, uma educação inclusiva de 
qualidade pode, ou não, viabilizar o acesso ao emprego, à 
autodeterminação e ao entendimento da filosofia de vida 
independente na vida adulta. Não é demais reforçar que 
impedir ou limitar o acesso à educação, particularmente 
quando está em causa uma minoria social, é pôr em causa 
todo o futuro de um aluno e respectiva família. 

CONCLUSÃO
As pessoas com deficiência são sistematicamente alvo de 
segregação, discriminação e opressão. Se é fundamental 
alterar a legislação que permite tais abusos, se é impres-
cindível agilizar procedimentos e instrumentos de fiscali-
zação de tais situações, tal não é suficiente. É imperativo 
que as pessoas com deficiência tenham acesso a todas as 
oportunidades de crescimento, desenvolvimento e amadu-
recimento pessoal, no que respeita a conhecimentos, prá-
ticas, conceitos e utopias, no sentido de poderem idealizar 
o seu próprio futuro e construi-lo. A escola é o palco privi-
legiado onde os ensaios deste projecto pessoal e colectivo 
têm lugar. Implementar os desígnios da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, transpor os prin-
cípios de Educação Inclusiva delineados no Artigo 24º para 
o dia-a-dia das escolas, não é apenas uma obrigação jurídi-
ca, é acima de tudo uma questão de justiça social.
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RESUMO 
Este estudo analisa o papel que as tecnologias de apoio 
(TA), em particular as relacionadas com o apoio à comuni-
cação (TAC), podem desempenhar no processo de ensino e 
aprendizagem de crianças com perturbações do espectro 
do autismo (PEA) que frequentam uma Unidade de Ensino 
Estruturado (UEE). Procurou-se perceber que TA existem 
numa UEE e como são utilizadas para promover a aprendi-
zagem e a inclusão destas crianças.

Metodologicamente realizou-se um estudo multica-
sos, no qual participaram três crianças (3 casos), duas pro-
fessoras de educação especial (EE) e duas terapeutas da fala 
(TF). Para a recolha de dados recorreu-se a pesquisa docu-
mental, observações, questionários e entrevistas. Estes da-
dos foram analisados recorrendo à análise de conteúdo.

Os resultados evidenciam a existência de alguns re-
cursos de alta e baixa tecnologia na UEE e visam facilitar 
o acesso à informação e à comunicação, bem como criar 
oportunidades de aprendizagem. No contexto da terapia 
da fala (TF), são mais utilizadas TAC de alta tecnologia e os 
objetivos centram-se no desenvolvimento de capacidades 
comunicativas. No contexto de sala de aula não são utili-
zadas TA. A reação das crianças à utilização das TA difere 
de caso para caso e depende da motivação para a ativida-
de, estando associada às características e capacidades de 
cada criança.

PALAVRAS-CHAVE
Tecnologias de Apoio; Perturbações do Espectro do Autis-
mo; Comunicação; Comunicação Aumentativa e Alternati-
va; Aprendizagem; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO 
O presente estudo faz parte de uma investigação desen-
volvida, no âmbito do Mestrado em Educação Especial 
e relaciona-se com o modo como as TA são utilizadas 
na educação e inclusão de crianças e jovens com PEA, 
na medida em que esta condição é, neste momento, um 
desafio que se coloca à saúde pública e à comunidade, 
pela rapidez com que tem aumentado (Cardon, 2012; 
Maglione, Gans, Das, Timbiem & Kasari, 2012). Segundo 
estudos recentes, uma em cada 68 crianças é diagnosti-
cada com PEA (Center of Disease Control, 2015). Face a 
esta situação é importante criar novas abordagens para 
assegurar estratégias de intervenção adequadas a estas 
crianças (Lord & McGee, 2001) e que sejam económicas 
para que famílias e profissionais as possam implementar 
(Koegel & Koegel, 2006; Dawson et al., 2010, citado em 
Cardon, 2012).

As TA podem desempenhar um papel preponderan-
te nestas abordagens, sobretudo no que se referem à co-
municação. A Comunicação Aumentativa e Alternativa 
(CAA) possibilita novas formas de comunicação a indi-
víduos que não falam, como é o caso dos que têm PEA. 
A CAA é uma abordagem clínico-educacional que tem 
como objetivo, apoiar, complementar, melhorar ou subs-
tituir as formas de produção e interpretação verbal dos 
indivíduos que não falam ou com dificuldades ao nível 
da linguagem, podendo ter um carácter temporário ou 
permanente (Chun, Fedosse & Coudry, 2007). Segundo 
Simpson et al. (2005), as intervenções com Sistemas Au-
mentativos e Alternativos da Comunicação (SAAC) têm 
promovido uma melhoria das capacidades comunicati-
vas e sociais em crianças com PEA.

1. A Resolução que estabeleceu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e o respectivo Protocolo Opcional, foi adoptada a 13 de dezembro de 2006, em Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas (A/RES/61/106). Ambos os documentos foram ab-
ertos à assinatura, a 30 de Março de 2007. Portugal aprovou a Convenção e o Protocolo por 
Resoluções da Assembleia da Republica nº 56/2009 e nº 57/2009 e ratificou esses instrumen-
tos por Decretos do Presidente da República nº 71/2009 e nº 72/2009 (Diário da República, 1ª 
série — Nº 146 — 30 de Julho de 2009). 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Não existe uma definição única e con-
sensual de inclusão, encontrando-se na 
literatura várias formas de a definir, as 
quais podem assumir diferentes perspe-
tivas num país ou na escola. Apesar das 
diferenças existentes, é consensual que a 
inclusão deve ser vista como um direito, 
um desafio e um valor, que nos conscien-
cializa para a heterogeneidade e para as 
respetivas respostas que lhes estão ine-
rentes (cf. Leitão, 2006; Rodrigues, 2003; 
Silva, 2011). Neste sentido a escola deve ser 
vista como um espaço comum, onde são 
proporcionadas oportunidades de apren-
dizagens significativas para todos os alu-
nos. Para isso, temos que nos consciencializar para o facto 
de que as diferenças não impossibilitam a aprendizagem 
e de que todos podemos aprender com os outros, indepen-
dentemente das dificuldades particulares de cada um. 

O termo PEA diz respeito “(…) a um tipo de desor-
dens neurológicas do desenvolvimento caracterizadas por 
compromissos qualitativos ao nível da comunicação, das 
interações sociais e acompanhada por estereotipias e in-
teresses restritos, revelando-se antes dos três anos de ida-
de” (Landa, 2008, p. 138). Atualmente, com a publicação do 
Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders — 5ª 
edição (DSM-V) (APA, 2013) esta condição é considerada 
uma patologia do neurodesenvolvimento em que as áreas 
da socialização, comunicação e comportamento revelam 
alterações. É uma doença crónica que exige uma interven-
ção precoce, um acompanhamento ao longo da vida por 
parte de uma equipa multidisciplinar e com um carácter 
intensivo (Academia Americana de Pediatria — AAP).

No que se refere à inclusão de crianças com Necessi-
dades Educativas Especiais (NEE), considera-se que as TA 
podem ser mais eficazes quanto mais cedo forem aplicadas 
(Kagohara, et al., 2013).

As TA correspondem a um conjunto de equipamentos 
e serviços (Cook & Polegar, 2008) que pretendem ajudar 
pessoas com necessidades especiais a serem mais autóno-
mas e mais participativas. Ou seja, estes recursos permi-
tem aos seus utilizadores ultrapassar algumas das barrei-
ras que se colocam à sua atividade e participação em áreas 
críticas do quotidiano tais como a educação, o emprego, a 
família e a comunidade em que estão inseridos (Wendt & 
Lloyd, 2011). Algumas das tecnologias atualmente disponí-
veis são extremamente caras e sofisticadas, e por isso são 
designadas por alguns autores de alta tecnologia (Sadao & 
Robinson, 2010). Existem outras mais baratas que são de-
nominadas, também por estes autores, de baixa tecnologia 
e que têm um grande potencial para indivíduos com inca-
pacidades.

Apesar de todo o trabalho que tem vindo a ser desen-

volvido, a investigação realizada ao longo 
do tempo sobre a PEA e os dados recolhi-
dos até à data apontam para a inexistên-
cia de cura, no entanto, também indicam 
que é possível alcançar melhorias a par-
tir de uma intervenção especializada e 
adequada (Hewitt, 2006). Desta forma é 
importante averiguar o que está a ser fei-
to com estas crianças nas escolas de en-
sino regular, nomeadamente ao nível da 
inclusão na escola e na sala de aula, que 
estratégias são utilizadas, quais as difi-
culdades e necessidades sentidas, para 
que se possa contribuir para uma inter-
venção mais precoce e positiva. Uma das 
áreas fundamentais na intervenção de 

crianças com PEA é a promoção da comunicação com re-
curso a SAAC (Maglione et al., 2012). A CAA é composta 
por um conjunto de técnicas necessárias para compensar 
incapacidades, limitações, deficiências de indivíduos com 
perturbações ao nível da produção e/ou compreensão do 
discurso-linguagem, incluindo os modos de comunicação 
oral e escrita (ASHA, 2005).

O sistema escolar português procura incluir as crian-
ças com PEA no ensino regular. Este procedimento impli-
ca uma pedagogia centrada no indivíduo e orientada, com 
métodos de ensino e de aprendizagem específicos, e profis-
sionais com formação adequada que consigam identificar 
as capacidades dos alunos com PEA e de como podem ser 
desenvolvidas. No caso das crianças com PEA, as tecno-
logias parecem contribuir para o desenvolvimento da co-
municação expressiva e compreensiva e para a interação 
social destas crianças, uma vez que estas competências 
permitem-lhes expressar as ideias e desejos, para além de 
as auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. O Tablet 
é um dos equipamentos mais referidos em estudos recen-
tes pelas características positivas que apresentam, mas 
mais importante é o facto de proporcionar mais compor-
tamentos comunicativos. Face às potencialidades que as 
tecnologias podem desempenhar, sobretudo no que se re-
fere ao desenvolvimento da comunicação de crianças com 
PEA, inquietou-nos conhecer as TA existentes nas UEE e 
como é que as crianças com PEA utilizam este tipo de re-
cursos nos contextos educativos. Face a esta inquietação 
definiram-se os seguintes objetivos do estudo:

1.  Identificar as TA existentes numa UEE e as que são uti-
lizadas por alunos com PEA;

2.  Caracterizar o modo como as crianças com PEA utili-
zam este tipo de recursos;

3.  Caracterizar o papel desempenhado pelas TA no pro-
cesso de inclusão destes alunos.

3. METODOLOGIA
Em termos metodológicos optou-se pela realização de 
um estudo de natureza interpretativa, na medida em que 
se procurou descrever e interpretar os comportamentos 
observados num contexto particular, mais propriamen-
te numa UEE. O modelo metodológico usado foi o estudo 
multicasos, tendo-se para o efeito recorrido a diversas 
fontes de informação: i) pesquisa documental, no sentido 
de caracterizar as crianças com PEA e identificar as estra-
tégias definidas no Programa Educativo Individual (PEI); 
ii) observação naturalista de sessões onde eram utilizadas 
TA com as crianças com PEA; iii) questionário, para ca-
racterizar os profissionais e iv) entrevistas com os profis-
sionais que utilizam TA com as crianças com PEA, como 
forma de apurar como integram e usam as TA no processo 
de ensino e aprendizagem de crianças com PEA, através da 
análise da sua atuação e discurso. Recorreu-se ainda a no-
tas de campo e a conversas informais, como complemento 
às outras técnicas de recolha de dados. Os dados recolhi-
dos foram depois analisados recorrendo a análise do seu 
conteúdo.

3.1. Procedimentos
3.1.1. Seleção dos participantes
O critério de seleção da UEE foi resultado de vários con-
tactos efetuados, junto de diversas escolas com UEE e com 
alunos com PEA. De todas as abordadas a UEE, alvo do 
presente estudo, foi a que se disponibilizou para a realiza-
ção do mesmo. De seguida procedeu-se ao pedido de au-
torização à Direção do Agrupamento onde estava inserida 
a UEE, bem como à coordenadora de educação especial, 
através de uma carta de apresentação. A delimitação do 
número de participantes não foi previamente estabelecida, 
uma vez que aquela dependia do número de alunos com 
PEA que frequentassem a UEE, bem como do número de 
profissionais que utilizassem TA. 

3.1.2. Pesquisa Documental
Relativamente às informações resultantes da pesquisa do-
cumental, procedeu-se a uma leitura e análise cuidada dos 
PEI das crianças e, posteriormente, a uma caracterização 
das três crianças com PEA, tendo em conta os percursos 
de vida e escolar e as medidas educativas implementadas.

Para a análise dos PEI das crianças utilizou-se a Fi-
cha para a Recolha de Dados do Programa Educativo Indi-
vidual de Leite (2012) para cada criança. Este documento 
encontra-se estruturado em cinco dimensões: 1 — contex-
tualização; 2 — avaliação especializada; 3 — orientação 
e percurso escolar; 4 — organização das atividades e 5 — 
responsabilidade e continuidade, sendo que cada dimen-
são é composta por vários indicadores. 

Posteriormente, procedeu-se a uma análise mais fo-
cada e detalhada a nível das respostas educativas imple-
mentadas no ano letivo 2013/2014 e que constam dos PEIs 

das crianças. Para o efeito elaborou-se uma grelha onde 
foram referidas as medidas implementadas, o contexto 
em que foram aplicadas, bem como a respetiva descrição 
para cada criança participante. Nesta grelha foram ainda 
registados outros aspetos referentes à organização das res-
postas educativas para estas crianças, nomeadamente os 
recursos humanos envolvidos. O preenchimento da grelha 
consistiu no assinalar de uma cruz em todas as atividades 
em que as crianças participaram e respetivos contextos. 
Ainda no que se refere à análise dos PEIs das crianças pro-
cedeu-se ao preenchimento da grelha: Atividades signifi-
cativas desenvolvidas atualmente, a qual foi adaptada de 
Tellevick e Elmerskog (2001, citado em Nunes, 2008, p. 25). 
A grelha estava dividida em três colunas, a primeira dizia 
respeito à designação das atividades em que participavam, 
a segunda referia-se aos contextos onde eram realizadas 
e a terceira, à esfera de atividade, de cada atividade. Este 
processo de análise teve duas fases: primeiro preencheu-se 
uma grelha individual para cada criança e numa segunda 
fase preencheu-se uma outra grelha com o somatório do 
número de atividades desenvolvidas pelas três crianças, 
nos respetivos contextos, assim como as esferas de ativi-
dades em que as mesmas se inseriam. Considerou-se útil 
apresentar os resultados em número absoluto e em percen-
tagem, para facilitar a análise global dos dados recolhidos 
a este nível. Estes dados permitiram ainda, numa terceira 
fase, analisar o horário semanal das crianças. As conversas 
informais realizadas com as professoras de educação es-
pecial permitiram ainda complementar os dados obtidos. 
Do horário constam todas as atividades da vida diária, as 
atividades extra curriculares e as terapias em que as crian-
ças participam. O objetivo foi sobretudo o de sintetizar as 
principais características e dificuldades dos alunos, assim 
como as rotinas e atividades em que participam para se 
proceder à sua interpretação.

3.1.3. Observação
Tendo em conta os objetivos do presente estudo elegeu-
se a observação não participante, na medida em que não 
ocorreu nenhuma intervenção no terreno por parte da au-
tora do estudo. Para além de ser externa à UEE e à escola, 
a autora do estudo limitou-se a observar as atividades em 
que eram utilizadas TA com os alunos com PEA. No que 
diz respeito ao protocolo, as dimensões a observar/ regis-
tar eram as seguintes: data, duração, hora, contexto em 
que foi realizada a sessão, pessoas presentes, TA utiliza-
da (s), descrição da atividade, comportamento das crian-
ças e possíveis observações. Posteriormente, os registos 
das observações foram alvo de uma análise de conteúdo 
estruturante (Flick, 2005), ou seja, categorial, sendo que a 
informação recolhida foi organizada em temas e catego-
rias. Especificando, definiram-se três temas: i) tecnologias 
de apoio utilizadas; ii) estratégias usadas pelos docentes, 
estabelecendo-se três categorias: preparação da ativida-
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através de registo fotográfico e de notas; para a planifica-
ção das observações a serem realizadas.

3.2. Participantes no estudo
O presente estudo implicou a participação de três crian-
ças com PEA que frequentavam, no ano letivo 2013/2014, 
uma UEE pertencente à Direção Regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo, e de quatro profissionais: duas tera-
peutas da fala (TF) e duas professoras de EE. Estas profis-
sionais acompanharam as três crianças com PEA, no ano 
letivo 2013/2014. 

Uma vez que se trata de um estudo de multicasos 
porque “(…) cada caso é um caso” (TF1) cada criança será 
caracterizada individualmente. Para se identificar cada 
caso, atribuíram-se as seguintes designações C1, C2 e C3, 
em que a letra “C” diz respeito a criança e os números es-
tão associados ao número do caso. Também às TF foram 
atribuídas as designações, TF1 e TF2, assim como às pro-
fessoras, P1 e P2.

De acordo com os princípios éticos e deontológicos foi 
assegurada a confidencialidade e o anonimato do Agru-
pamento de Escolas da UEE; das docentes de EE, das TF e 
ainda, das três crianças envolvidas no estudo. 

É de referir que também foi solicitado o consentimen-
to informado junto dos encarregados de educação das 
crianças com PEA; das professoras de EE, para a realização 
das observações e para a gravação das entrevistas e, final-
mente, das TF, também para a gravação das entrevistas.

3.2.1. Caracterização das crianças
A caracterização das três crianças com PEA considera os 
dados demográficos e os respetivos percursos escolares 
até à UEE. Da análise de conteúdo das entrevistas realiza-
das às TF, foi possível identificar quatro áreas de funciona-
mento, a partir das quais, se caracterizaram as crianças: 
cognição, comunicação, comportamentos e interação so-
cial (tabela 1).

3.2.2. Caracterização das terapeutas da fala
Participaram no estudo duas TF, ambas do sexo femini-
no, as quais acompanham os três alunos com PEA, que 
frequentam a UEE. As TF têm entre 20 a 29 anos, como se 
descreve na tabela 2.

Face aos dados apresentados na tabela 2 verifica-se 
que as participantes no estudo possuem licenciatura em 
terapia da fala e têm formação especializada. A TF1 possui 
uma pós-graduação em linguística clínica e encontra-se a 
frequentar um mestrado na mesma área do conhecimento. 
Possui ainda formação na área da disfluência e deglutição. 
No entanto, não tem formação especializada ou contínua 
em PEA. O mesmo não se verificou com a TF2, a qual afir-
mou ter formação especializada nas áreas da PEA e da mul-
tideficiência. O tempo de serviço da TF 2 situa-se entre os 
seis e os dez anos, sendo a sua experiência profissional com 
crianças e jovens com PEA um pouco menor: entre os cinco 
a nove anos. Este ano letivo foi o primeiro em que começou 
a acompanhar uma das crianças participantes no estudo, a 
C3. Apurou-se que a experiência profissional da TF1 é me-
nor do que a TF2, situando-se entre os zero e os cinco anos 
e que no ano letivo em estudo, acompanhou as outras duas 
crianças (C1 e C2). No que concerne às NEE com que colabo-
raram até ao presente, existe uma vasta diversidade.

3.2.3. Caracterização das docentes de educação especial
Estas professoras são ambas do sexo feminino, têm entre 
30 a 39 anos e trabalham na UEE onde acompanham as 
três crianças com PEA anteriormente caracterizadas.

No que diz respeito à formação profissional das pro-
fessoras, ambas possuem uma licenciatura e são docentes 
do 3º ciclo e ensino secundário, na área das línguas. Quan-
to à formação especializada, as duas têm uma pós-gradua-
ção em educação especial: uma das professoras (P1) tem 
especialização no domínio emocional e personalidade e a 
outra professora (P2) tem especialização no domínio cog-
nitivo e motor. O tempo de serviço destas profissionais é 
distinto: uma das professoras (P1) tem entre 6 a 10 anos e 
a outra professora (P2) tem entre 11 a 19 anos. No entanto, 
é o primeiro ano que ambas lecionam na UEE no Agrupa-
mento em estudo. A experiência profissional destas pro-
fessoras com crianças e jovens com PEA varia entre um a 
quatro anos, bem como a experiência profissional em UEE. 
É de referir que este foi o primeiro ano que a P2 trabalhou 
numa UEE. Ambas as professoras têm frequentado forma-
ção contínua e especializada em PEA. Relativamente às 
NEE com as quais trabalharam até ao momento é bastante 
diversificada.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1.TA existentes na UEE
No contexto da UEE estudada foi possível identificar a 
existência de diversas TA ligadas à acessibilidade digital, 

de, desenvolvimento e conclusão da atividade e iii) com-
portamentos das crianças face às TA, definindo-se duas 
categorias: i) comportamentos favoráveis face ao uso das 
TA e ii) dificuldades manifestadas face ao uso das TA. Este 
processo foi concretizado tendo em consideração os três 
casos em estudo, quer dizer que se procedeu a uma análise 
individual para cada caso. 

3.1.4. Questionário e entrevista
Relativamente aos questionários, foram aplicados no mo-
mento antes da realização das entrevistas, ou seja, foi pre-
sencial e em formato de papel. 

No que diz respeito às entrevistas, neste estudo privi-
legiou-se a realização da entrevista semiestruturada, com 
questões de natureza relativamente aberta, às professo-
ras de EE e às TF. Todas as entrevistas foram realizadas 
pessoalmente. No que concerne às professoras de educa-
ção especial, as entrevistas foram feitas no mesmo dia, na 
UEE. Relativamente às TF, as entrevistas foram realizadas 
individualmente, sendo uma das TF entrevistada na UEE 
(TF2), a outra (TF1) num outro local de trabalho, por mo-
tivos de disponibilidade da mesma. As entrevistas tiveram 
uma duração variável entre 30 a 40 minutos e foram regis-
tadas em gravador digital, após autorização prévia das en-
trevistadas.

Depois da transcrição das entrevistas e da sua vali-
dação pelas entrevistadas recorreu-se ao programa Atlas 
Ti® 5.0 para se efetuar a sua análise do conteúdo. Proce-
deu-se a uma leitura reflexiva da informação existente nas 

entrevistas para se passar à sua análise ao nível da catego-
rização e da codificação. Criaram-se duas unidades her-
menêuticas: uma destinada à análise da informação das 
professoras de EE e outra destinada às TF. Cada entrevista 
foi posteriormente analisada de forma individual.

3.1.5. Notas de campo
A recolha de notas de campo foi efetuada a partir da pre-
sença da autora do estudo na UEE, por meio de registos 
— escritos e fotográficos, discretos e passivos de compor-
tamentos: das professoras e dos alunos, através das notas 
tomadas no terreno (Fortin, 1996). Este levantamento foi 
efetuado a partir de uma conversa informal com as profes-
soras de EE que permitiu a elaboração de uma grelha em 
que foram registadas todas as TA existentes e utilizadas: 
no contexto — UEE, na sala de ensino regular, na terapia 
da fala; e observações que as entrevistadas quisessem fa-
zer. A informação desta tabela foi posteriormente com-
plementada com as informações resultantes da análise de 
conteúdo das entrevistas. Foi possível ainda perceber os 
momentos de utilização das TA com as crianças, para se 
proceder à planificação das observações.

Os registos efetuados, quer através das notas de cam-
po, quer das conversas informais com as professoras de 
educação especial ou auxiliares foram sendo utilizadas 
e introduzidas como forma a complementar os dados re-
colhidos através dos outros instrumentos de recolha de 
dados, nomeadamente para o levantamento das TA exis-
tentes e utilizadas na UEE; a caracterização física da UEE, 

Caso 1 — C1 Caso 2 — C2 Caso 3 — C3

9 anos, sexo masculino 
3º ano de escolaridade

8 anos, sexo masculino
2º ano de escolaridade

8 anos, sexo masculino 
1º ano de escolaridade

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento

Alterações ao nível das funções intelectuais, 
psicossociais globais, psicomotoras, emocionais, 
de perceção, cognitivas básicas, da fluência  
e do ritmo da voz.

Dificuldades moderadas a graves em todas  
as áreas de desenvolvimento;

Maior comprometimento: aprendizagem  
e aplicação de conhecimentos; tarefas  
e exigências gerais; comunicação;  
interações e relacionamentos interpessoais.

Dificuldade grave nas funções intelectuais, 
psicossociais globais e emocionais;

Dificuldade moderada nas funções psicomotoras;

Comprometimento ao nível das funções  
cognitivas básicas e das superiores;

Dificuldade grave nas funções mentais  
da linguagem.

Atividade e Participação Atividade e Participação Atividade e Participação

Abaixo do que é esperado para a sua idade  
em todas as áreas de desenvolvimento. — —

Comunicação Comunicação Comunicação

Dificuldades na comunicação;

Interação com o par com PEA, mas não  
com os outros;

Comportamentos desafiantes.

Dificuldades na comunicação e linguagem;

Ausência de iniciativa comunicativa;

Reduzido interesse por comunicar;

Ausência de oralidade.

Poucas competências comunicativas;

Verbaliza pouco;

Dificuldades relacionadas com  
o funcionamento intelectual.

Tabela 1 Caracterização das crianças, ano letivo 2013/2014

Siglas S TF1 TF2

Formação
profissional

Licenciatura: 
Terapia da Fala

Licenciatura: 
Terapia da Fala

Formação
especializada

Pós-graduação: 
Linguística Clínica; 

Mestranda: 
Linguística Clínica

Autismo e 
Multideficiência

Idade 
(anos) 20–29 20–29

Tempo de 
serviço (anos) 0–5 6–10

Crianças c/ PEA  
que acompanham C1 e C2 C3

Tabela 2 Características das terapeutas da fala, ano letivo 2013/2014
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como se pode observar na tabela 3 que se segue.
Como se pode observar na tabela 3, na UEE existem 

poucas TA (n=16), sendo que um dos dois computadores está 
avariado. Por outro lado, a UEE não tem ligação à Internet, 
pelo que a possibilidade de aquisição de softwares gratuitos 
— listagem facultada pelo CRTIC, na Internet se encontra 
inviabilizada. Para além disso, o GRID, não pertence à UEE, 
mas antes à aluna com Paralisia Cerebral que também fre-
quenta a UEE e que é apenas utilizado em contexto de sala 
de aula, com esta aluna, pela sua professora titular.

Este conjunto de TA insere-se em duas categorias: 
alta e baixa tecnologia (cf. Tetzchner & Martinsen, 2000; 
Copley & Ziviani, 2004; Cook & Polgar, 2008; Sadao & Ro-
binson, 2010; Wendt, Quist & Lloyd, 2011), predominando 
as TA de alta tecnologia, sobretudo as TIC e o software Co-
municar com Símbolos, usado para a construção de textos 
e de letras de música. 
No que se refere às TA consideradas de baixa tecnologia, 
existem na UEE fotografias para a organização do espaço e 
das rotinas diárias e tabelas de comunicação e SPC, no en-
tanto não são utilizados pelas professoras. Tendo em conta 
que as crianças com PEA revelam dificuldades ao nível das 
capacidades comunicativas, e padrões de comunicação 
muito limitados (Lima, 2012) seria importante existirem 
mais TAC, de forma a potenciarem a comunicação e a lin-
guagem existente, sobretudo avisos e instruções visuais; 
uma vez que as crianças com PEA respondem melhor a es-
tes estímulos (Baptista & Bosa, 2002). 

4.2. TA utilizadas no contexto educativo
Em relação a esta questão podemos distinguir a utilização 
das TA apenas em dois contextos: na UEE com as professo-
ras de EE e na terapia da fala, com as TF, uma vez que não 
são usadas nas salas de aula.

Contexto da UEE 
Neste contexto, dos dados resultantes das entrevistas e das 
observações realizadas às professoras, percebemos que as 
TA mais referidas, como sendo utilizadas com as crianças 
com PEA, são sobretudo as de apoio à comunicação, em 
particular o GOTALK e o computador. Porém, das obser-
vações foi possível verificar que o computador é a TA usada 

de forma mais consistente, tendo sido utilizada em todas 
as observações efetuadas, para atividades de escrita e de 
recreação, particularmente para jogar. Este resultado vai 
ao encontro do que diz Murray e Lesser (2001), o compu-
tador é a tecnologia mais popular para a maioria da pes-
soa com PEA e as próprias aplicações básicas do sistema 
operativo são ferramentas importantes (Bernard-Opitz, 
Sriram & Sapuan-Nakhoda, 2001). Neste estudo foram 
utilizados o programa Microsoft Word Office e o jogo Pur-
ble Place.

A TAC utilizada com maior regularidade foi o softwa-
re Comunicar com Símbolos, mas apenas em atividades de 
escrita e não para promover a comunicação. As professoras 
também utilizam este software na preparação das letras 
das músicas do “bom-dia” no momento do acolhimento, 
sobretudo para a C2. Neste caso será usado com a finalida-
de de promover a participação desta criança na atividade. 

Relativamente às fotografias, estão sempre presentes 
nas paredes da UEE, como já foi referido. O GOTALK, em-
bora tenha sido mencionado nas entrevistas, pelas duas 
professoras, não foi passível de ser observada a sua utili-
zação, contudo estava visível, em cima da mesa do lanche. 
Este facto pode estar relacionado com a hora em que as 
observações foram efetuadas que não coincidiam com os 
momentos das refeições, altura em que são utilizadas pelas 
C2 e C3.

Com menos regularidade utilizam os softwares edu-
cativos, como o Filiokus e o programa GRID. A fraca uti-
lização deste último deve-se à falta de formação das pro-
fessoras, informação que foi possível apurar através das 
entrevistas e também porque não pertence à UEE. 

Os objetivos de utilização das TA centram-se no de-
senvolvimento de competências, (n=4), e na promoção da 
autonomia (n=3). A aprendizagem da leitura e da escrita, 
assim como facilitar o processo comunicativo (n=1), foram 
outros dos objetivos referidos pelas docentes. As profes-
soras referiram ainda que utilizam as TA para antecipar 
e sequencializar as atividades diárias, como se ilustra no 
seguinte excerto: “(…) de certa forma também antecipar o 
que é que vão fazer” (…) as tecnologias que nós usamos, o 
calendário, o horário têm a ver com a estruturação do pen-
samento deles, do saber” (Prof. 1).

Contudo, as professoras admitem que necessitam de 
mais formação, de mais conhecimentos em relação às TA 
e de aconselhamento sobre a escolha adequada das mes-
mas, o que parece ser uma necessidade retratada noutros 
estudos (cf. Copley & Ziviani 2004; Alkahtani, 2013). Estas 
profissionais também reconhecem que a falta de TA condi-
ciona o acompanhamento das crianças e que, as que exis-
tem não são adequadas às necessidades existentes. 

De uma forma geral, a parca utilização das TA tam-
bém está relacionada com a falta de disponibilidade das 
professoras para se dedicarem à exploração e estudo das 
TA, uma vez que apenas está uma professora de EE, com 
as duas assistentes operacionais a acompanhar as cinco 
crianças da UEE, as quais possuem características dis-
tintas, revelam pouca autonomia e passam a maior parte 
do dia no contexto da UEE. Desta forma, verifica-se assim 
que são necessários mais recursos humanos, sendo este 
resultado corroborado pelo estudo de Nunes (2012). Por 
outro lado, também foi referida a necessidade de apoio à 
manutenção dos equipamentos, uma vez que um dos com-
putadores estava avariado há algum tempo, sem data pre-
vista para arranjar. A UEE também estava sem acesso à 
Internet o que condiciona a utilização de outros softwares, 
de carácter gratuito. Algumas TA são emprestadas pelo 
CRTIC pelo que quando são necessárias noutras UEE são 
retiradas desta, como aconteceu com o GOTALK 4, sen-
do esta uma das dificuldades referidas. Para além destes 
constrangimentos na utilização das TA, as professoras 
referem ainda as características inerentes às crianças, no-
meadamente a falta de autonomia e as necessidades reve-
ladas em diversas áreas.

Contexto da TF
No contexto da terapia da fala, as TF dizem utilizar TAC 
quer de alta tecnologia como o software GRID, quer de bai-
xa tecnologia como programa Makaton. A TF1 também 
utiliza TIC, nomeadamente o Tablet. Do ponto de vista des-
tas profissionais, as TA que utilizam só apresentam vanta-
gens. No caso do Tablet é referido o facto de ser um recurso 
tecnológico, dinâmico, que facilita a mudança de símbolos 
e é fácil de atualizar “ (…) é mais agradável escrever no Ta-
blet do que escrever com papel e lápis” (TF1) e “(…) ele fica 
muito entusiasmado e vai fazer mais” (TF1). Estas opiniões 
vão ao encontro dos vários estudos que têm vindo a ser rea-
lizados sobre este recurso, nomeadamente o de Melhuish e 
Falloon (2010), em que é referido que o Ipad® poderá a vir a 
tornar-se a ferramenta preferida por alunos com NEE pela 
sua atratividade física — peso e tamanho, bem como pelo 
facto de ter um suporte áudio, ser flexível na apresentação 
dos textos, pela imagem pelas aplicações, entre outras, tal 
como noutros estudos (Kagohara et al., 2010; Kagohara et 
al., 2012; Shah, 2011). Valstad e Rydland (2010, citado em 
Reis, Ferreira & Ramos, 2012) e outros autores (cf. Son, et 
al., 2006; Cannella-Malone, DeBar & Sigafoos, 2009; Siga-

foos et al., 2009; Reis, Ferreira & Ramos, 2012; Doenyas, 
Simdi; Özcan & Çataltepe, 2014) também referem que a 
utilização deste recurso poderá melhorar a capacidade 
funcional destes alunos, bem como as suas aprendizagens 
e capacidades comunicativas.

Relativamente ao GRID, também são referidas vanta-
gens na sua utilização, nomeadamente o ser funcional, eco-
nómico e promotor do desenvolvimento da comunicação e 
da oralidade,“ (…) é mesmo um software de comunicação 
aumentativa, muito versátil, tem tarefas de treino e de com-
petências e depois tem outra parte em que já tem grelhas 
de comunicação que nós podemos fazer quando já há um 
conhecimento prévio dos símbolos, em que temos uma gre-
lha só para refeição e aí se ele for funcional ele tem o próprio 
Tablet, escolhe a grelha da alimentação e quando está a al-
moçar ele pode dizer: quer mais, quer menos, está frio, não 
gosto de sopa, não gosto de batata, tenho alergia a feijão” 
(TF1) e é“ (…) muito mais agradável andar com um Tablet 
do que com um aparelho verde [refere-se ao GOTALK] isto 
tudo é importante não é?” (TF1) o dinamismo, a facilidade 
proporcionada na mudança de símbolos, para além de ser 
facilmente atualizável. Por isso, utiliza [refere-se à C1] com 
sucesso o Tablet para algumas atividades” (TF1).

No entanto, a frequência de utilização é reduzida, o que 
está relacionado com a dificuldade que a TF1 tem em utili-
zar este recurso. A TF2 utiliza o Makaton que segundo ela 
tem inúmeras vantagens, por ser um método que associa a 
imagem, o gesto e a fala, proporcionando pistas visuais, que 
a criança pode aprender a associar às instruções e assim 
pode vir a utilizar a forma oral das palavras (Howlin, 2006; 
Goldstein, 2002, citado em Peixoto & Varela, 2009). 

Esta profissional também refere que este sistema deve 
ser implementado logo na educação pré-escolar, “(…) por-
que o Makaton é um método que implica muito trabalho 
em equipa, pronto, porque se não for um trabalho em equi-
pa e em todos os contextos não funciona, é simples” (TF2) 
tal como é referido por inúmeros investigadores, que alu-
dem que a intervenção deve ser o mais precoce possível (cf. 
Ozonoff, Rogers & Hendren, 2003; Coelho & Aguiar, 2011; 
Kagohara et al., 2013; Volkmar et al., 2014).

Constatamos que a utilização destes recursos no con-
texto da terapia da fala revela uma preocupação pelos as-
petos relativos à comunicação, o que nos parece natural. É 
de salientar que a intervenção destas profissionais é pon-
tual, individual e muito específica, porque o TF é o profis-
sional responsável pela prevenção, avaliação e intervenção 
nos distúrbios da comunicação, linguagem, fala, motrici-
dade orofacial, voz e deglutição (AMA, 2010), ao contrário 
do que acontece com as professoras.

Do confronto entre as TA utilizadas na UEE pelas pro-
fessoras de EE e pelas TF no contexto da terapia, não se ve-
rificam muitas semelhanças. Cada grupo de profissionais 
efetua utilizações específicas em cada um dos contextos, 
com diferentes TA, não havendo continuidade da utiliza-

TAC TIC Total

Classificação das TA Software Digitalizador Outro Software Educativo Hardware

Alta tecnologia 2 1 — 4 6 13

Baixa tecnologia — — 3 — — 3

Total 6 10 16

Tabela 3 Quantidade de TA existentes na UEE (Nota: Dados resultantes das conversas informais tidas com as professoras)
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ção das mesmas nestes dois contextos frequentados pelos 
alunos. Como referem as TF, uma das barreiras ao sucesso 
das intervenções é o facto da utilização das TA ficar limi-
tado à terapia da fala. Consideram que para a intervenção 
ser bem-sucedida é necessário que as TA, em particular os 
signos, estejam acessíveis, quer para a criança como para 
aqueles que vivem e trabalham com ela, como os familiares 
e profissionais. Concordamos com esta opinião pois como 
diz Peixoto e Varela (2009) “ (…) Nenhum sistema terá su-
cesso, a não ser que seja reforçado numa grande variedade 
de ambientes1” (p. 175).

Na utilização das TA, as TF referem precisamente a 
fraca cooperação entre os profissionais e a família, o que 
pode ser um constrangimento ao sucesso destas crian-
ças. À semelhança das professoras de EE, também as TF 
mencionaram as características das crianças como um 
fator que condiciona a utilização das TA, nomeadamente 
o desinteresse por símbolos e imagens, como era o caso 
da C2, bem como as capacidades de compreensão das 
crianças. Referiram ainda, que possuem pouco conheci-
mento de TA e dúvidas em relação ao seu uso em indiví-
duos com PEA.

É importante que os profissionais que trabalham 
com estas crianças conheçam bem as suas capacidades de 
forma a poderem adequar as TA e as estratégias que im-
plementam junto destas, no sentido de estimular o desen-
volvimento de competências comunicativas. É igualmente 
importante conhecerem os recursos existentes a nível das 
TAC e de outras formas de CAA, pois só dessa forma pode-
rão escolher e utilizar as que são mais adequadas a cada 
caso (cf. Ministry of Education, 2000; Von Tetzchner & 
Martinsen, 2000; Kluth, 2003; Cumine et al., 2006; Hewitt, 
2006; Gonçalves et al., 2008).

Das estratégias que as terapeutas da fala dizem usar 
destaca-se a preocupação em adequar as TA às necessida-
des das crianças (n=10), porque “(…) cada caso é um caso, 
cada criança é uma criança, cada criança tem as suas ne-
cessidades particulares que são diferentes de todas as ou-
tras, não é? E nós temos que nos adaptar a elas, o segredo 
é por aí. Tentar da melhor forma adaptar-nos a elas e ver 
quais são os métodos mais eficazes para elas, acho que é o 
essencial” (TF2). Também são referidas a criação de neces-
sidades de comunicação e a motivação (n=6), porque “(…) 
por norma as crianças e se forem de meios carenciados o 
Tablet, os computadores eles gostam muito e portanto essa 
é a maior vantagem, é eles gostarem (TF1) e “(…) se é uma 
coisa que ele gosta nós temos que ir sempre ao encontro 
aos gostos das nossas crianças” (TF1).

4.3. Reações das crianças à utilização das TA  
no contexto educativo
Consideramos que a reação das crianças à utilização de TA 
é distinta entre casos, mas no mesmo caso também depen-
de das circunstâncias.

Caso 1 — C1
Apresenta comportamentos distintos consoante a ativida-
de que está a realizar. Quando consiste na cópia de textos 
ou de letras de música, utilizando o Microsoft Word Office 
ou o software Comunicar com Símbolos, a C1 revela menos 
interesse (mais sonolência), dificuldade em focar a aten-
ção, e irrita-se com frequência, tendo dificuldade em rea-
lizar a tarefa sozinha, sendo estes comportamentos mais 
visíveis quando o professor não está junto dela. Quando 
tem o apoio desta acaba por se sentir mais motivada e es-
creve mais depressa. Verificou-se que tem necessidade de 
estabelecer interação quase constante com alguém que a 
possa apoiar ao longo da tarefa que ainda não era capaz 
de realizar sozinha de forma a focar a sua atenção. Porém, 
quando realiza tarefas de que gosta mais, como jogar no 
computador, é autónomo, não precisa de ajuda e revela 
comportamentos de contentamento, o que parece rela-
cionar-se com uma questão motivacional. Esta foi a única 
criança cujas TF referiram ter gostos e capacidades que fa-
cilitavam o uso de TA: gostar do computador, tecnologias 
e ter capacidade para identificar e escolher símbolos. Por 
essas razões é a única criança que nas sessões da terapia 
da fala, utiliza o Tablet e o GRID.

No caso 2 — C2
Manifestou um comportamento irrequieto, não conseguiu 
perceber o que se pretendia com a atividade, nomeada-
mente, o efeito no monitor quando carrega no manípulo, 
não olha para o monitor o que pensamos ser revelador do 
seu desinteresse pela atividade. Também não conseguiu 
focar a atenção na mesma. Considera-se que estes compor-
tamentos se relacionam com as suas características, que 
dificultam a utilização das TA, nomeadamente o desinte-
resse por símbolos e imagens, bem como as capacidades de 
compreensão. Na terapia da fala não utiliza nenhuma TA.

No caso 3 — C3
Os seus comportamentos são muito semelhantes à C2 
(caso 2), no que diz respeito ao desinteresse pela ativida-
de, à dificuldade em focar a atenção na mesma, mas reve-
la uma atitude mais passiva. Também se senta de lado na 
cadeira, sem olhar para o monitor e até brinca com os CD
-ROM, rodando-os no dedo. Na terapia da fala a TF utiliza 
o programa MAKATON e o sistema PECS.

Pudemos verificar que as três crianças tiveram com-
portamentos diferentes face às atividades, o que poderá 
estar relacionado com as suas características (cf. Jordan, 
2000; Son et al., 2006; Cannella-Malone, DeBar & Siga-
foos, 2009; Sigafoos et al., 2009). O caso 1 — C1 é a criança 
que revela mais competências, quer para as professoras, 
quer para a TF, sendo também a que utiliza mais TA e a 
que tem comportamentos mais positivos. Os casos 2 — C2 
e 3 — C3 parecem ter menos competências para a utiliza-
ção de TA, sobretudo a C2, mas face ao escasso volume de 

observações não podemos tirar muitas conclusões. 
Apesar das crianças apresentarem diferentes com-

petências e características, as estratégias utilizadas pelas 
professoras são semelhantes. Especificamente no caso C1, 
a criança revela comportamentos menos positivos nas ta-
refas de escrita de textos; e mais positivos quando a ativi-
dade consiste em jogar. De acordo com estas observações, 
deve ser feita uma reflexão e proceder a uma adequação 
face aos objetivos propostos pelas professoras de EE e TF 
aquando da definição de estratégias e planeamento das 
atividades. Desta forma, é importante considerar as com-
petências, as necessidades e motivações das crianças, bem 
como as dificuldades ao nível da linguagem e da comuni-
cação, sendo assim possível promover o desenvolvimento 
de competências académicas, desenvolvimentais e, sobre-
tudo, comunicativas (cf. Jordan, 2000; Hewitt, 2006). 

Numa perspetiva global, segundo as TF, as crianças 
revelaram progressos na aprendizagem e desenvolvimento 
e melhoraram os processos de adaptação com a utilização 
de TA (cf. Goodwin, 2008). No entanto, é de valor referir a 
importância do exercício de reflexão acerca deste dado em 
concreto, uma vez que a motivação é importante para o 
processo de aprendizagem. 

4.4. TA no processo de inclusão
No contexto da turma do ensino regular, as crianças nunca 
utilizam TA, vão pontualmente à sala de aula, e já levam 
consigo uma tarefa preparada pelas professoras de EE, 
quando se trata de tarefas mais acessíveis a estas crianças 
fazem a mesma que os seus colegas da turma. Observa-se, 
portanto, que as TA não parecem ser usadas para promover 
a inclusão destas crianças na sala de aula, nem na escola. 
Na perspetiva das TF, o papel de inclusão destas crianças 
no ensino regular consiste na socialização e interação so-
cial com os seus pares, uma vez que da prática observada 
pelas TF, os alunos costumam ir à sala de aula (n=3) e par-
ticipam nas atividades académicas (n=2). Nomeadamente 
a C3 que “(…) estava na unidade e também foi muitas vezes 
à sala interagir com os colegas” (TF2). Segundo as terapeu-
tas, os pares das crianças com PEA têm reações positivas 
face à sua presença na sala de aula e interagem com elas, 
e a própria C3 “(…) quando ia à sala de aula queria sempre 
lá ficar” (TF2). O papel de inclusão é interpretado, pelas TF, 
no sentido da socialização e interação social das crianças 
com os seus pares, sobretudo da C3. O que pode ser mais 
um desafio para os professores e técnicos que intervêm 
junto destas crianças (cf. Carvalho & Onofre, 2006; Domin-
gues & Ferreira, 2009). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os rápidos avanços tecnológicos contribuíram para uma 
mudança de paradigma, no que se refere à utilização de 
tecnologias nas salas de aula e na educação de indivíduos 

com NEE em geral, e com PEA em particular. As tecnolo-
gias educacionais têm vindo a ser estudadas de uma forma 
aprofundada no sentido de minimizar as dificuldades de 
indivíduos com PEA (cf. Kagohara, Sigafoos, Achmandi, 
O´Reilly & Lancioni, 2012; Kangohara, van der Meer et. al., 
2012). Os estudos efetuados por estes autores indicam que 
as tecnologias são consideradas ferramentas viáveis no 
ensino de competências sociais, académicas e comunicati-
vas; comportamentos adequados e profissionais; e no reco-
nhecimento de expressões faciais em indivíduos com PEA. 

Neste estudo percebeu-se que as crianças com PEA 
desenvolvem algumas atividades em que são usadas TA, 
sobretudo TAC e TIC. Na opinião dos profissionais estes 
recursos apresentam várias potencialidades na educação 
de alunos com PEA, sendo de destacar, pela sua impor-
tância, a possibilidade de comunicar. Contudo, na prática 
as professoras parecem utilizá-las, mais frequentemente, 
para desenvolver competências académicas relacionadas 
com a literacia e não tanto para promover a comunicação. 
Por sua vez, no contexto da terapia da fala as práticas são 
mais específicas, utilizando mais TAC, com o objetivo de 
trabalhar as competências comunicativas que são, por ve-
zes, a única alternativa para estas crianças poderem inte-
ragir com o meio, possibilitando-lhe um verdadeiro acesso 
à educação, ao lazer e às relações interpessoais. Schlunzen 
(2005) defende que as tecnologias podem ser um recurso 
fundamental, possibilitando a comunicação de pessoas 
com NEE, levando-as a uma manipulação do meio e a um 
desenvolvimento cognitivo melhor. Mas, os dados recolhi-
dos no presente estudo indicam que estas potencialidades 
nem sempre são exploradas no contexto da UEE, apesar de 
existirem algumas TA que oferecem essas possibilidades. 
No entanto, segundo as opiniões das TF, no contexto da 
terapia da fala essas potencialidades parecem ser mais ex-
ploradas, dado o caráter pontual e individual desse apoio. 
Porém, não se teve oportunidade de confirmar essas opi-
niões através da observação.

Os dados recolhidos neste estudo demonstraram, que 
os profissionais têm consciência do papel importante que 
as TA podem desempenhar na aprendizagem das crian-
ças com PEA, mas parecem ter dificuldade em colocar 
em prática uma intervenção que explore efetivamente as 
potencialidades deste tipo de recursos. Considera-se que 
a utilização de TA com crianças com PEA exige um tra-
balho prévio, o qual pressupõe a definição de um plano de 
intervenção adequado a cada criança e o estabelecimento 
claro das intenções pedagógicas que se pretende alcançar, 
o que nem sempre se verificou nas atividades observadas 
em contexto da UEE, na medida em que as atividades eram 
muito semelhantes, mesmo quando as crianças manifesta-
ram resistência à sua realização e quando não se verificam 
progressos ao nível das competências das crianças. 

No contexto da terapia da fala, nota-se que as práti-
cas estão mais centradas no desenvolvimento de compe-
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tências comunicativas, pelo que os resultados nas crianças 
parecem ser mais positivos, podendo-se assim inferir que 
a aprendizagem não está dependente do uso das TA em si, 
mas das práticas que se desenvolvem com a sua utilização. 
Na perspetiva de Sanches (2006) cabe ao professor criar 
meios que favoreçam a interação máquina/criança, pro-
porcionando-lhe situações de comunicação reais. Assim, 
considera-se importante adaptar as atividades às necessi-
dades e possibilidades de cada criança, personalizando-as.

No presente estudo de caso verificou-se que existem 
algumas TA na UEE que não são utilizadas, quer sejam de 
baixa ou de alta tecnologia, nomeadamente TAC, o que nos 
parece ser um aspeto sobre o qual é importante refletir da-
das as características específicas das crianças com PEA. 
Por outro lado, também nos surpreendeu o facto de as TA 
não serem usadas no contexto de sala de aula. Ainda que 
os docentes de EE e as TF mencionem ser a inclusão destas 
crianças encarada como um processo de socialização com 
os pares da turma, este é feito pontualmente. Perante os 
dados recolhidos no presente estudo infere-se que as TA 
não são usadas neste contexto para favorecer o processo 
de inclusão de crianças com PEA. Considera-se importante 
promover a participação das crianças com PEA nas ativi-
dades curriculares e de enriquecimento curricular junto 
dos pares da turma o que implica “a aplicação de estra-
tégias e metodologias de intervenção interdisciplinares 
visando o desenvolvimento e a integração social e escolar 
dos alunos” (Domingues & Ferreira, 2009, p.4791). Trata-se 
de uma tarefa delicada, que exige mudança de atitudes e 
comportamentos por parte dos profissionais. 

Face aos dados do estudo seria pertinente os docentes 
terem mais formação, especialmente sobre as TAC, para 
que as possam utilizar no contexto educativo de forma 
mais adequada, e assim potenciar o uso das que existem 
na UEE, de modo a promover a aprendizagem, a comunica-
ção e a inclusão destas crianças. Por outro lado, também é 
importante perceberem como podem adequar as TA às ca-
racterísticas específicas de cada criança, bem como seguir 
os seus interesses e motivações, aproveitando as potencia-
lidades deste tipo de recursos. Também é importante que 
os profissionais integrem, sempre que possível, as TA em 
atividades rotineiras a desenvolver com as crianças, e não 
apenas em situações pontuais, e sem objetivos definidos.

Infere-se que as TA utilizadas são diferentes, con-
soante o contexto, ou a formação do profissional, o que 
dificulta um processo de aprendizagem continuado e que 
faça sentido para as crianças. Ainda que os profissionais 
pareçam estar menos focados na promoção da interação 
social, recorda-se que este tipo de recursos pode ajudar as 
profissionais a criar oportunidade de inclusão nos contex-
tos educativos.

Outra conclusão que pode ser retirada deste estudo é 
que a UEE possui TA que não são utilizadas o que poderá 
estar relacionado com a sua inadequação às especificida-

des das crianças que frequentam a UEE, como também as 
necessidades sentidas pelas professoras, a nível da forma-
ção sobre TA, para que as possam usar mais eficazmente, 
o que coincide com os resultados de outros estudos (cf. 
Nunes, 2012). As docentes parecem necessitar ainda de 
aconselhamento sobre as TA mais adequadas às caracte-
rísticas das crianças. Por outro lado, referem que a falta de 
TA adequadas às crianças condiciona o acompanhamento 
das mesmas. Em nossa opinião é importante um maior uso 
de TAC incluindo as de baixa tecnologia, sobretudo os SPC 
e as tabelas de comunicação, uma vez que as crianças com 
PEA possuem boas competências de caráter visual, ou seja, 
porque uma intervenção fundamentada em estímulos vi-
suais tem vindo a demonstrar resultados concretos (Golds-
tein, 2002, citado em Peixoto & Varela, 2009). 

Importa também referir que as características das 
crianças parecem ser um dos fatores que condiciona a 
utilização de TA nos contextos educativos, uma vez que 
a criança com mais capacidades era a que utilizava mais 
TA e as mais complexas, ainda que, nem sempre as TA se 
parecessem ajustar às suas motivações. Por outro lado, as 
crianças com mais dificuldades parecem reagir de uma 
forma menos positiva à utilização das TA observadas. 

No contexto da terapia da fala, as atividades parecem 
ser mais diferenciadas, o que pode estar relacionado com o 
apoio individualizado que é dado e com a motivação pro-
porcionada pela dinâmica e recursos utilizados, sobretudo 
com o Tablet, pelas características e vantagens que lhe es-
tão inerentes, assim como pelo gosto que uma das crianças 
tinha, em particular por este recurso.

Para finalizar, importa referir as limitações com que 
nos deparámos na realização do estudo, nomeadamente o 
número reduzido de observações efetuadas e a questões 
metodológicas, uma vez que se trata de um estudo de ca-
sos múltiplos não permite a generalização dos resultados, 
embora tenha permitido conhecer melhor, uma parte, da 
realidade estudada.

Em suma, a educação de crianças com PEA é um 
grande desafio que se coloca aqueles que pretendem seguir 
caminhos eficazes ao desenvolvimento das capacidades 
destas crianças. Estas necessitam de uma intervenção di-
ferenciada, e os profissionais devem ser envolvidos neste 
processo, definindo estratégias de intervenção de acordo 
com as capacidades de cada uma.

1. Settings 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alkahtani, K. D. F. (2013). Teachers’ Knowledge and Use of Assistive Technology for 
Students with Special Educational Needs. Journal of Studies in Education, 3 (2), 65-85 
retirado de http://www.macrothink.org/journal/index.php/jse/article/view/3424/2906

AMA — Associação de Amigos do Autismo (2010). Terapia da Fala. Acedido em fevereiro 
13, 2015. Consultado em: http://www.ama-autismo.pt/index.php/servicos/terapia-da-fala.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. 5 ed.). Washington D.C.: American Psychiatric Association. Consultado em: 
http://dsm5.org 

ASHA — American Speech-Language-HearingAssociation. (2015). Consultado em:  
http://www.asha.org/ 

Baptista, C. & Bosa, C. (2002). Autismo e Educação: reflexões e propostas de 
intervenção. Porto Alegre: Editora Artmed.

Bernard-Opitz, V., Sriram, N. & Nakhoda-Sapuan, S. (2001). Enhancing social problem 
solving in children with autism and normal children through computer-assisted instruction. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 377-384.

Cannella-Malone, H. I., DeBar, R. M., & Sigafoos, J. (2009). An examination of preference 
for augmentative and alternative communication devices with two boys with significant 
intellectual disabilities. Augmentative and Alternative Communication, 25, 262–273.

Cardon, T. (2012). Teaching caregivers to implemente vídeo modeling imitation training via 
Ipad for their children with autismo. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 1389-1400. 

Carvalho, A.C.F.T & Onofre, C.T.S. (2006). Aprender a olhar o outro: inclusão da criança 
com perturbação do espectro do autismo na escola do 1º ciclo do ensino básico 
(pp.5-22). In: Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC). 
Necessidades Especiais de Educação: Práticas de Sucesso. Editor: Ministério da 
Educação.

Center of Disease Control. (2015). Consultado em: http://www.cdc.gov/media/
releases/2015/t0129-measles-in-us.html 

Chun, R., Fedosse, E. & Coudry M. (2007). Comunicação suplementar e/ou alternativa: 
avaliação e acompanhamento fonoaudiológico de sujeitos não falantes. Diretrizes, Normas 
e Condutas Área da Saúde. — Área de Saúde FCM/UNICAMP. Consultado em: http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462014000100147&script=sci_arttext 

Coelho, A.M. & Aguiar, A.I. (2011). Intervenção Psicoeducacional Integrada nas 
Perturbações do espectro do Autismo: Um Manual para Pais e Professores. Porto:  
Edição de Autor.

Cook, A. & Polegar, J. (2008). Cook & Hussey´s assistive technologies: Principles and 
practice (3 ed.). St. Louis, MO: Mosby Elsevier.

Copley, J. & Ziviani, J. (2004). Barriers to the use of assistive technology for children with 
multiple disabilities. Ocupational Therapy Internacional, 11 (4), 229-243.

Cumine, V., Leach, J. & Stevenson, G. (2006). Compreender a Síndroma de Asperger: 
Guia Prático para Educadores. Porto: Porto Editora.

Doenyas, C., Şimdi, E., Özcan, E. Ç., Çataltepe, Z. & Birkan, B. (2014). Autism and tablet 
computers in Turkey: Teaching picture sequencing skills via a web-based iPad application. 
International Journal of Child Computer Interaction, 2, 60-71. Consultado em: http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S2212868914000087

Domingues, E., & Ferreira, P. (2009). As Unidades de Ensino Estruturado e Especializado 
ao Serviço de Alunos com NEE: Uma Vivência. Atas do X Congresso Internacional 
Galego-Português de Psicopedagogia (pp. 4787-4793). Braga: Universidade do Minho, 
Consultado em: http://www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/
Xcongreso/pdfs/t10/t10c355.pdf 

Flick, U. (2005). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor.

Flores, M., Musgrov, K., Renner, S., Hinton, V., Strozier, S., Franklin, S. & Hil, D. (2012). 
A comparison of communication using the Apple iPad and a picture based system. 
Augmentative and Alternative Communication, 28, 74 — 84.

Fortin, M. (1996). O Processo de Investigação: Da concepção à realização. Loures: 
Lusociência — Edições Técnicas e Científicas, Lda.

Gonçalves, A., Carvalho, A., Mota, C.P., Lobo, C., Correia, M.C., Monteiro, P.L., Soares, 
R.S. & São Miguel, T. (2008). Unidades de Ensino Estruturado para alunos com 
perturbações do espectro do autismo: Normas orientadoras. Direcção-Geral de Inovação 
e de Desenvolvimento Curricular e Direcção de Serviços da Educação Especial e do Apoio 
Socio-Educativo.

Goodwin, M. (2008). Enhancing and Accelerating the Pace of Autism Research and 
Treatment the Promise of Developing Innovative Technology Focus on Autism and Other. 
Developmental Disabilities, 23 (2), 125–128. Consultado em: http://foa.sagepub.com/ 

Hewitt, S. (2006). Compreender o Autismo — Estratégias para alunos com autismo nas 
escolas regulares. Porto: Porto Editora.

Howlin, P. (2006). Augmentative and alternative communication systems for children with 
autism. In T. Charman & W. Stone (Eds.), Social and communication development in autism 
spectrum disorders (pp. 236–266). New York: The Guildford Press.

Jordan, R. (2000). Educação de Crianças e Jovens com autismo. Lisboa: Instituto  
de Inovação Educacional.

Kagohara, D. M., van der Meer, L., Achmadi, D., Green, V. A., O ’ Reilly, M. F., Mulloy , A., 
Sigafoos, J. (2010). Behavioral intervention promotes successful use of an iPod-based 
communication device by an adolescent with autism. Clinical Case Studies, 9, 328–338.

Kagohara, D. M., van der Meer, L., Achmadi, D., Green, V. A., O’Reilly, M. F., Lancioni, G., 
Sutherland, D., Lang, R., Marschik, P. B., & Sigafoos, J. (2012). Teaching picture naming 
to two adolescents with Autism Spectrum Disorders using systematic instruction and 
speech-generating devices. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 1224–1233.

Kagohara, D., van der Meer, L., Ramdos, S., O ’ Reilly, M. F., Lancioni, G. E., Davis, T. N., 
Rispoli, M., Lang, R., Marschik, P., Sutherland, D. & Sigafoos, J. (2013). Using iPods and 
iPads in teaching programs for individuals with developmental disabilities: A systematic 
review. Research in Developmental Disabilities, 34, 147–156.

Kluth, P. (2003). “You’re Going to Love This Kid!” — Teaching Students with Autism  
in the Inclusive Classroom. London: Jessica Kingsley Publishers.

Koegel, R. L., & Koegel, L. K. (2006). Pivotal response treatments for Autism: 
Communication, social, & academic development. Baltimore, MD: Paul H Brookes 
Publishing.

Landa, R. (2008). Diagnosis of autism spectrum disorders in the first 3 years of life.  
Nature Clinical Practice, 4 (3), 138-147.

Leitão, F. (2006). Aprendizagem Cooperativa e Inclusão. Lisboa: Edição do autor.

Leite, T. (2012). Ficha para recolha de dados do programa educativo individual. Escola 
Superior de Educação de Lisboa.

Lima, C. B. (2012). Perturbações do Espectro do Autismo. Manual Prático de Intervenção. 
Lisboa: Lidel — Edições Técnicas, Lda.

Lord, C., & McGee, J. (2001). Educating children with autism. Washington, DC: National 
Academy Press.

Maglione, M. A., Gans, D., Das, L., Timbie J. & Kasari, C., For the Technical Expert Panel, 
and HRSA Autism Intervention Research- Behavioral (AIR-B) Network (2012). Nonmedical 
Interventions for Children With ASD: Recommended Guidelines and Further Research 
Needs. Pediatrics, 130, 169-178. 

Melhuish, K. & Falloon, G. (2010). Looking to the future: M-learning with the 
iPad. Computers in New Zealand Schools, 22 (3), 1-16. Consultado em: http://
researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/5050 

Ministry of Education. (2000). Teaching Students with Autism — A Resource Guide  
for Schools. Victoria: British Columbia.

Murray, D. & Lesser, M. (2001). Autism and Computing. Consultado em:  
http:// www.shifth.mistral.co.uk/autism/NAS/index.htm

Nunes, C. (2008). Alunos com multideficiência e com surdocegueira congénita — 
organização da resposta educativa. Lisboa: Ministério da Educação/Direcção-Geral  
da Inovação e Desenvolvimento Curricular. 

Nunes, C. (2012). Apoio a pais e docentes de alunos com multideficiência: Conceção 
e desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem. Tese de Doutoramento 
apresentada à Universidade de Lisboa, Instituto de Educação, Lisboa.

Ozonoff, S. & Rogers, S. (2003). De Kanner ao Milénio: Avanços científicos que moldaram 
a prática clínica. In Ozonoff, S., Rogers, S. & Hendren, R., Perturbações do espectro  
do Autismo: Perspectivas da Investigação Actual (pp. 25-56). Lisboa: Climespsi Editores. 

Peixoto, V. & Varela, I. (2009). A eficácia da intervenção em Terapia da Fala em crianças 
com PEA. In Peixoto, V. & Rocha, J. (Org.) Metodologias de Intervenção em Terapia  
da Fala (1º Volume) (pp. 141- 192). Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa.

Reis, S., Ferreira. S. & Ramos, A. (2012). Análise das potencialidades do iPad® 
visualizadas nos vídeos do Youtube™, no âmbito das Necessidades Educativas 
Especiais. Internet Latent Corpus Journal, 2, 5-18. Consultado em: www.dge.mec.pt/
educacaoespecial/.../ensinoespecial/publ_manual_apoio 

Rodrigues, D. (2003). Perspectivas sobre a Inclusão. Da educação à sociedade.  
Porto: Porto Editora.

Sadao, K. C., & Robinson, N. B. (2010). Assistive Technology for young children: Creating 
inclusive learning environments. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.

Sanches, I. (2006). Da integração à inclusão escolar: cruzando perspectivas e conceitos. 
Revista Lusófona de Educação, 8, 63-83.

Schlünzen, E. T. (2005). Escola inclusiva e as novas tecnologias. In: Almeida, M; Moran,  
J. (Org.). Integração das tecnologias na educação: salto para o futuro. Brasília: Ministério 
da Educação.

Shah, N. (2011). Special Ed. Pupils Find Learning Tool In iPad Applications. Education 
Week, 30 (22), 16-17.

Sigafoos J, Green V, Schlosser R, O’Reilly M, Lancioni G, Rispoli M, Lang R. (2009). 
Communication intervention in Rett syndrome: a systematic review. Research in Autism 
Spectrum Disorder, 3, 304–318.

Silva, M. (2011). Educação Inclusiva — um novo paradigma de escola. Revista Lusófona  
de Educação, 19, 119-134.

Simpson, R. L., de Boer-Ott, S. R., Grisswiol, D. E., Myles,, B. S., Byrd, S. E, Ganz, J. B., 
et al. (2005). Autism spectrum disorders: Interventions and Treatments for children and 
youth. Thousands Oasks, CA: Corwin Press. 

Son, S. H., Sigafoos, J., O’Reilly, M., & Lancioni, G. E. (2006). Comparing two types of 
augmentative and alternative communication systems for children with autism. Pediatric 
Rehabilitation, 9, 389–395.

Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000). Introdução à comunicação aumentativa e alternativa. 
Colecção Educação Especial, n.º 10. Porto: Porto Editora.

Volkmar F, Siegel M, Woodbury-Smith M, King B, McCracken J, State M, American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI) 
(2014). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents 
with autism spectrum disorder. Journal of the American Acadademy of Child & Adolescent 
Psychiatry, 53 (2), 237-57.

Von Tetzchner S, Brekke KM, Sjothun B, Grindheim E. (2005). Inclusão de crianças  
em educação pré-escolar regular utilizando comunicação suplementar e alternativa.  
Revista Brasileira de Educação Especial, 11(2).

Wendt, O., Quist, R. W. & Lloyd, L. L. (2011). Assistive Technology — Principles and 
applications for communication disorders and special education. UK: Emerald Group 
Publishing Limited. 



Vol. 7 Nº2 — Dezembro 2016  |  3736  |  Educação Inclusiva

Caminham ao nosso lado

João Belchior
Centro Integrado de Apoio à Deficiência 
(CIAD), Porto
 Diretor do Centro Integrado de Apoio à Deficiência e psicólogo.

Sempre que falo do meu percurso profissional e na 
minha incursão pela área da deficiência e incapaci-
dade, ecoa na minha mente o diálogo da Raposa com 
o Principezinho. Esta era uma área na qual, clara-
mente, não me sentia predisposto a envolver-me. Por 
um conjunto de acasos e desafios, no entanto, acabei 
por ir ficando ligado ao Centro Integrado de Apoio à 
Deficiência (CIAD), da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto (SCMP). Primeiramente, como Gestor da 
Qualidade, em 2011 e, seguidamente, como diretor, 
a partir de 2013.

De uma posição inicial de “Não é para trabalhar 
na área da deficiência. É na qualidade. Vais ver que 
não vai custar assim tanto…” a ficar cativado, foi um 
pulinho. Hoje, não tendo a total certeza de que “a mi-
nha malta” precisa de mim, consigo garantir de que 
eu, claramente, preciso deles…

Quando reflito sobre o que fazemos e como faze-
mos, este precisar, parece materializar-se. O envolvi-
mento afetivo, com uma evidente ênfase na funcio-
nalidade e na capacitação pessoal, é determinante 
para a concretização de uma resposta às necessida-
des, às expetativas e às potencialidades de cada um 
dos nossos clientes. Isto é o que tentamos fazer nas 
cinco respostas que o CIAD engloba: a) um CAO, para 
90 clientes; b) um Lar Residencial, para 30; c) uma 
Escola Especial, com, atualmente, sete alunos; d) 
um centro de formação profissional, financiado pelo 
POISE, em cinco áreas distintas e e) uma imprensa 
Braille — o Centro Professor Albuquerque e Castro.

Mais do que psicólogo, que sou de formação, tenho 
o privilégio de me sentir (ainda que não perceba ri-
gorosamente nada de condução musical) como um 
maestro a gerir uma equipa de profissionais compe-
tentes e motivados. 

 

1. Quais são os principais objetivos do CIAD Porto (Centro 
Integrado de Apoio à Deficiência, Porto)? 

Formalmente, o CIAD tem como missão promover a cida-
dania e a qualidade de vida de pessoas com deficiência e/ou 
incapacidade, apoiando o desenvolvimento de uma socieda-
de mais justa e equitativa. É objetivo do CIAD contribuir 
para uma integração pessoal e social do cidadão com de-
ficiência e/ou incapacidade. Tentamos fazê-lo intervindo 
diretamente com o próprio, bem como agindo na comuni-
dade, promovendo e participando em ações que ocorram 
em contextos naturais. Só ocupando espaços é que os po-
demos tornar nossos. Ao fazê-lo, estamos a transformar a 
comunidade, tornando-a de todos e para todos.

2. Que valências em termos de cursos/atividades possuem?

Ao nível de respostas sociais, são as que mencionei an-
teriormente: um CAO, um Lar Residencial, uma Escola 
Especial, uma Imprensa Braille e um Centro de Forma-
ção. Neste centro temos, atualmente, cinco cursos a se-
rem lecionados: Atividades de Vida Hoteleira (visando a 
integração destes jovens e adultos no mercado turístico, 
em franca expansão no grande porto); Operador de jardi-
nagem (procurando a integração no mundo de trabalho, 
numa atividade fundamentalmente prática e de exterior, 
de técnicos especializados, colmatando, assim, uma ne-

cessidade sentida na comunidade); Tratador de Equinos 
(em parceria com Associação Equiterapeutica de Porto
-Matosinhos, colmatando uma necessidade de profissio-
nais formados nesta área); Operador gráfico braille (ren-
tabilizando o saber único da equipa do Centro Professor 
Albuquerque e Castro — Impressa Braille da SCMP) e 
Carpinteiro de limpos (onde estamos a recuperar a antiga 
oficina de carpintaria do Centro Hospitalar Conde Ferrei-
ra, dotando-a de condições de aprendizagem ímpares no 
grande Porto).

3. Temos conhecimento sobre uma inovação na área da 
imprensa, que diz respeito ao lançamento da Revista 
Enigma. Quer explicar-nos em que consiste e a que públi-
co se direciona?

Muito do discurso público sobre inclusão é tido por aque-
les que já se encontram incluídos. Isto, por vezes, leva a 
que não se reflita em questões que, de-
pois de evidenciadas, são perfeitamen-
te óbvias. A Enigma é um exemplo per-
feito de uma desatenção seletiva a uma 
necessidade evidente.

O Centro Professor Albuquerque e 
Castro — Imprensa Braille, é uma res-
posta da SCMP que, desde meados da 
década de 1950, se tem dedicado à trans-
crição de livros para Braille, bem como a 
desenvolver materiais próprios (as revis-
tas Poliedro e Rosa dos Ventos, sendo esta 
última destinada a crianças e jovens) e 
em parceria (somos responsáveis pelas 
edições em Braille da Visão, Visão Jr. e 
pelo Jornal de Notícias).

Em 2014, quase 60 anos depois da edição da primeira 
revista em Braille em Portugal, chegámos a conclusão de 
que não havia, em todo o mundo, uma revista em Braille 
dedicada a jogos e passatempos. Algo tão simples como le-
var para a praia material em papel de puro ócio era, para 
um cego, algo perfeitamente inaudito.

Neste sentido, a equipa do CPAC desenvolveu a Enig-
ma, uma revista de jogos e passatempos com edição bia-
nual, no verão e inverno. Este ano, levámos o projeto mais 
além. Transformamos aquela revista, especialmente dedi-
cada a cegos, numa revista universal, produzida a tinta e a 
Braille. A mesma revista, assim, passa a poder ser partilha-
da pelos elementos de uma família, por exemplo, indepen-
dentemente de terem, ou não, comprometimento visual.

Estes materiais de dupla leitura, dos quais a Enigma é 
um exemplo, tem sido uma preocupação da Misericórdia 
do Porto. Em muitos casos não há necessidade de termos 
materiais destinados a normovisuais (a tinta) e outros 
destinados a cegos (em Braille). Acreditamos que, com 
alguma sensibilização para este assunto, conseguiremos, 

efetivamente, marcar a diferença. Um exemplo evidente 
são os boletins de voto. Por que razão terá um cego de le-
var um acompanhante para aquele que é, sem qualquer 
dúvida, um momento de profunda introspeção e privaci-
dade? A Misericórdia do Porto já se disponibilizou para 
ajudar a Comissão Nacional de Eleições e o Governo a de-
senvolver um boletim de voto universal, que sirva aqueles 
que vêm e aqueles que não mas que são, ambos, cidadãos 
de plenos direitos.

4. De que modo a família é envolvida na participação do 
processo educativo/formativo?

A família é um dos vértices do triângulo funcional do 
CIAD, sendo os restantes o próprio cliente e a equipa (téc-
nica e de apoio). Todos os clientes do CIAD têm um plano 
individual, que é avaliado semestralmente e revisto anual-
mente. Neste processo, e sempre que se justifique, a família 

é convidada a participar na elaboração 
e avaliação. 

Dito desta forma dá a sensação que 
a família só participa uma a duas vezes 
por ano na vida do CIAD, o que não é ver-
dade. O CIAD é uma instituição aberta, 
em que os pais fazem parte do quotidia-
no. A articulação diária com pais e res-
ponsáveis ocorre nas mais variadas res-
postas e tentamos que seja estimulada. 
Só com um envolvimento presente e sis-
temático é que a intervenção faz sentido. 
Precisamos dos pais para continuarem a 
nossa intervenção naquele que é um dos 
contextos naturais dos nossos clientes, 
bem como precisamos de conhecer as 

dinâmicas familiares (e as suas exceções) para nos poder-
mos ajustar e melhor responder às necessidades diárias.

Acredito, sinceramente, que só uma relação simbióti-
ca, é que se torna benéfica para o cliente.

5. Que parcerias possuem com a comunidade? Gostaria de 
destacar algumas iniciativas realizadas com esses parcei-
ros? (alguns eventos/atividades?)

A intervenção na área da deficiência sempre foi caracte-
rizada por exclusão. A própria Misericórdia do Porto, por 
razões históricas, era um agente ativo nesta segregação, 
implementando o modelo asilar típico do seculo XIX e XX 
— as escolas especiais que detinha, na área da cegueira e 
surdez, disso são testemunhos. Contudo, se pretendemos 
inclusão e acesso, temos, primeiramente, de nos abrir ao 
exterior e de, concomitantemente, ocuparmos espaços e 
tempos que, até então, nos estavam vedados. Neste traba-
lho, as sinergias que se vão desenvolvendo com entidades 
parceiras são fundamentais. Enriquecem a intervenção, 
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cobrindo áreas que, sozinhos, não conseguiríamos abar-
car. Neste sentido destaco as seguintes:

 Ao nível dos transportes salientamos as parcerias 
com os municípios de Valongo, Vila Nova de Gaia, Maia 
e Gondomar, que disponibilizam transportes para uma 
percentagem significativa dos nossos clientes de CAO. 
Destes, não posso deixar de sublinhar o enorme envol-
vimento da Camara Municipal de Gondomar, que dispo-
nibiliza dois motoristas para assegurar este transporte, 
numa relação de parceria única.

 A nível de atividades, destaco a relação próxima com:

 a. A Casa da Música, com a participação em diferentes 
workshops orientados e na possibilidade de construção 
de desafios vários, do qual o "Sem Dó nem piedade", um 
espetáculo que envolveu todo o CIAD e que culminou 
numa apresentação na Sala Suggia, foi um momento 
particularmente significativo de abertura e exposição à 
cidade;

 b. A Guarda Nacional Republicana, Quartel do Carmo, 
que, semanalmente possibilita que dois grupos de clien-
tes de CAO beneficiem de hipoterapia;

 c. A Fundação de Serralves, que através do seu serviço 
educativo, proporciona momentos lúdicos e pedagógicos 
num espaço único da cidade do Porto;

 D) o Clube Fluvial Portuense, que faculta semanalmente 
as suas piscinas para o grupo de natação de competição 
do CIAD;

 e. A Marcolino Relojoeiros, que tem, nos últimos meses, 
permitido que alguns dos nossos clientes experiencias-
sem algumas atividades radicais — andar de Kart, em 
Matosinhos; de SpeedBoat, no rio Douro e no Fantastic 
Cable, no Pena Parque.

6. De que modo articulam com as escolas locais e como 
operacionalizam o desenvolvimento de atividades de tran-
sição para alunos com necessidades específicas?

No âmbito da abertura à comunidade por parte do CIAD, 
que falava anteriormente, consideramos que é nosso pa-
pel disponibilizar alguns dos nossos espaços de trabalho 
a alunos com Plano Individual de Transição das escolas 
que nos rodeiam. Atualmente damos resposta a cerca de 
18 alunos com PIT.

Estes alunos, de acordo com as orientações iniciais 
da escola que se encontra a coordenar o PIT, passam por 
diferentes ateliês, onde experienciam várias atividades. 
Assim, os alunos exploram: as competências de motri-
cidade na oficina de Madeiras e Olaria e na oficina de 

Lavores e Tecelagem; as competências de vida diária, na 
Cozinha Pedagógica ou na Jardinagem; a criatividade na 
Eco-oficina, no ateliê de Expressão Plástica ou na Música. 
Neste processo, a equipa técnica do CIAD tenta auxiliar as 
equipas das Escolas no processo de avaliação e monitori-
zação no âmbito da exploração/aproximação à realidade 
pós escolaridade obrigatória.

Este processo de exploração pessoal (mais ou menos 
orientada, consoante a situação) permite que o aluno vá 
consolidando algumas competências vocacionais, testan-
do diferentes contextos e níveis de exigência. Este elemen-
to afigura-se-me como particularmente importante dado 
que, para além da componente individual de aproximação 
a um possível contexto futuro, permite à equipa do CIAD 
um momento mais longitudinal de observação e análise, 
possivelmente útil para a avaliação e integração em estru-
tura/resposta posterior.

7. Nesta temática da transição, que barreiras surgem para a 
ativação de uma vida autónoma ou com supervisão, quer no 
âmbito de contexto laboral, quer no âmbito ocupacional?

Há dois aspetos que me preocupam particularmente: um 
de cariz mais institucional e outro familiar. Quanto aos 
contextos institucionais, atualmente, constata-se que as 
respostas institucionais na área da deficiência (CAO, Lar 
Residencial, …) são, evidentemente, insuficientes para a 
procura. As listas de espera para estas respostas são enor-
mes e demoradas. Semanalmente, vemo-nos confrontados 
com situações de grande desespero, por parte de famílias 
que necessitam de ajuda e não encontram resposta, sejam 
elas comparticipadas pelo Estado ou não.

Esta situação gera-me uma grande ambivalência. 
Por um lado, sentimos que é dever do CIAD proporcio-
narmos condições para que os jovens possam efetivar 
os seus PIT nos nossos espaços e com as nossas equipas. 
Por outro, ao fazê-lo, temos consciência de que estamos 
a criar expetativas — quer aos próprios, quer às famílias, 
as quais, lamentavelmente, irão ser, na maior parte das 
vezes, funcionalmente inconsequentes. A incapacidade 
de acolhimento institucional é um condutor para uma 
inevitável frustração.

Por outro lado, e agora a um nível familiar, há uma 
outra questão que me tempreocupado bastante: prende-
se com o nível de autonomia que os pais permitem que os 
filhos venham a desenvolver. Entendo, naturalmente, que 
as situações de fragilidade, habitualmente relacionadas 
com a deficiência e incapacidade, gerem um manto pro-
tetor redobrado por parte das famílias. No entanto, temos 
situações em que se constata um desfasamento entre a 
potencialidade do cliente e o espaço que lhe é permitido 
ter. Este hiato é particularmente observável em contexto 
de formação profissional. Já tivemos formandos que acaba-
ram por abandonar a formação por os pais não permitirem 

que estes se desloquem autonomamente, entre contextos 
formativos. Naturalmente que estas deslocações são sem-
pre trabalhadas tecnicamente e só ocorrem quando estão 
garantidas todas as condições, sendo sempre supervisio-
nadas. Quando falamos da necessidade de intervir preco-
cemente, não podemos descurar esta dimensão de traba-
lho com os pais.

8. O vosso trabalho na área da tecelagem é reconhecido 
dentro e fora de Portugal, visto que já recebem encomendas 
de outros países. Pode-nos falar sobre a importância da uti-
lidade e rentabilidade do trabalho destes jovens/adultos? 

O trabalho no CIAD, apesar de ocupacional, é organizado 
em torno de “produtos finais”. Todos os ateliês/oficinas 
desenvolvem a sua atividade criando produtos que, quere-
mos, tenham qualidade para ser vendidos. Este elemento 
comercial, mais do que permitir algum retorno financeiro, 
ajuda-nos a estabelecer um padrão de qualidade que que-
remos garantir em tudo o que fazemos. 

Para suportar este projeto de negócio social, o CIAD 
encontra-se a desenvolver uma marca própria — Diver-
CIAD. A produção de tapetes e outros produtos, são uma 
das dimensões deste projeto.

Atualmente, o DiverCIAD ainda se encontra assen-
te em redes informais. A lógica do “passa-a-palavra” tem 
funcionado muito bem, permitindo alcançar clientes que 
não pensaríamos ter há muito pouco tempo. As nossas ex-
portações, ainda diminutas, têm resultado deste esforço 
coletivo. Atualmente, parte significativa da nossa produ-
ção tem já em vista o consumidor final, estando o CIAD a 
trabalhar com um sistema de encomendas.

Esta lógica de venda permite, ainda, alcançar um ob-
jetivo adicional de fundamental importância: imprime um 
cariz profissionalizante ao trabalho desenvolvido, o que é 
um coadjuvante importante para o trabalho de promoção 
da autoestima, autoconceito e sentimento de autoeficácia.

9. Qual é o grande desafio da sociedade atual relativamen-
te à participação de pessoas com necessidades específicas? 
O que é preciso mudar, potenciar? 

Apesar das dificuldades, bem como do enorme caminho 
que ainda nos falta percorrer, sinto-me otimista em relação 
ao futuro. Vivemos tempo de mudança, de abertura. No en-
tanto, mudar os quadros conceptuais de análise e aceitação 
não é nada fácil. Trata-se de um trabalho multigeracional. 

Parece-me fulcral, para agilizar todo este processo, 
que se comece a trabalhar o conceito de universalidade em 
todos os domínios e registos. Esta universalidade encon-
tra-se intimamente ligada à capacitação dos contextos. 
Implementando uma efetiva perspetiva de ajustamento 
meio/indivíduo, conseguimos diminuir barreiras, aumen-
tando funcionalidades, por um lado, enquanto promove-

mos uma sensibilização para a diferença, por outro. Ape-
sar dos avanços a este nível, com espaços cada vez mais 
“amigos” dos seus utilizadores, ainda há necessidade de 
investimento e reflexão.

Não consigo deixar de sorrir (para evitar arritmias) 
perante situações de aparente inclusão, a que tenho vindo 
a chamar de inclusão segregada. Um exemplo do que me 
refiro são as casas de banho. Em espaços públicos (centros 
comerciais, por exemplo), temos as casas de banho mascu-
linas, as femininas e aquelas para pessoas com deficiência. 
A questão parece-me evidente: a pessoa, por ter deficiência 
ou incapacidade, adquire um género à parte?

Porque se constroem casas de banho para pessoas 
com deficiência e não se integram as acessibilidades nas 
casas de banho já existentes para homens e para mulhe-
res? Não será apenas a questão económica a contribuir 
para esta “segregação”. É uma questão de posicionamen-
to (mindset) perante a diferença. Atualmente, este tipo de 
abordagem enfatiza a diferença para sublinhar aquilo que 
consideram ser inclusão. Desta forma, tenta-se que todas 
as pessoas que lá circulam, percebam que aquele espaço se 
preocupa com a diferença.

Ocorre-me a dialética hegeliana. Passamos de um 
momento inicial, de perfeita exclusão, para um momento 
seguinte, de enfatização da diferença. Penso que o desafio 
será, coletivamente, encontrarmos uma síntese que valo-
rize e inclua a diferença. Mas este processo não deverá, 
na minha opinião, ele próprio ser segregacionista. A dife-
rença deverá ser refletida e integrada nos múltiplos fóruns 
de discussão e intervenção. Tendo a não concordar que, 
mesmo politicamente, se discutam os assuntos sociais de 
forma segmentada. Se repararmos, discute-se a Saúde, a 
Educação, etc, e a deficiência/incapacidade. A área da defi-
ciência/incapacidade deverá ser um elemento transversal 
a todos os objetos-problema sociais. O próprio discurso e a 
forma como o apresentamos deverá, ele próprio, conduzir 
a uma normalização e inclusão do mesmo.
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Dar Voz a…

Revista Plural & Singular
Entrevista a Paula Fernandes Teixeira e Sofia Pires 
Paula Fernandes Teixeira, natural de Guimarães, vive e trabalha no Porto. Além de integrar a equipa fundadora da Plural&Singular, 
colabora com a Agência Lusa de Notícias sobretudo nas secções de Desporto e Política / paulateixeira@pluralesingular.pt
Sofia Pires é natural, vive e trabalha em Guimarães. Além de integrar a equipa fundadora da Plural&Singular colabora com o jornal 
e a revista vimaranenses Mais Guimarães / sofiapires@pluralesingular.pt

— Por Sofia Andrade

A "Revista Plural & Singular" é um projeto editorial, 
que surgiu no ano de 2012, que reúne informação 
especializada na temática da deficiência, sendo 
distribuída gratuitamente por assinatura digital.

A "Revista Plural & Singular" está disponível no 
site: http://www.pluralesingular.pt/ (em formato pdf) 
ou através da visualização disponível na página do 
facebook, www.facebook.com/PluraleSingular.

 

1. Antes de falarmos da esfera de ação da “Plural & Singu-
lar", pode contextualizar-nos acerca da criação deste pro-
jeto editorial, nomeadamente: como e quando tudo come-
çou e o que vos motivou, assim como, quem liderou todo o 
processo.

paula teixeira: A ideia surgiu quando uma das colabo-
radoras, na realidade quem sempre liderou o projeto e foi 
somando e articulando formas de o ampliar, a Sofia Pires, 
ao colaborar com uma pessoa com deficiência no âmbito 
de outra publicação percebeu que existe uma lacuna de 
conteúdos nesta área. Percebeu que existia aqui um campo 
que poderia ser explorado jornalisticamente falando, atra-
vés de conteúdos com qualidade, tratados, editados, diver-
sificados… E a motivação maior talvez tenha sido a noção 
de que as pessoas com deficiência são maioritariamente 
retratadas ou como “coitadinhos” ou por serem “heróis”. 
Procurou-se perceber e passar a mensagem de que nem 
tudo é 8 ou 80. Assim, os conteúdos e quais os canais de di-
vulgação sobre a temática da deficiência que se poderiam 
criar começaram a ganhar forma em reuniões informais de 
três colegas da área da comunicação social… Fomos con-
versando e idealizando o projeto, somando ideias para o 
melhorar... Possivelmente a ideia vem de muito antes, mas 
as reuniões e passos mais concretos foram dados no iní-
cio de 2012. Entretanto a Plural&Singular foi lançada em 
dezembro de 2012, exatamente no Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência. 

2. Qual a finalidade deste projeto editorial? Preocupações 
e/ou valores subjacentes ao mesmo?

pt: Os valores subjacentes são a qualidade, o rigor, a sen-
sibilidade, a dedicação, a modernidade, a atualidade, o 
dinamismo e a interação. A Plural&Singular pretende ser 
veículo mas também rede. Ou seja, enquanto projeto edi-
torial, é preocupação principal a pertinência, a atualidade 
e o rigor das notícias partilhadas. Interessa-nos que sejam 

úteis para o público, mas também que tenham qualida-
de. Não se trata de apresentar conteúdos simplesmente 
porque existem e podem/devem ser partilhados, mas sim 
partilha-los depois de um tratamento jornalístico, con-
frontando opiniões, recolhendo testemunhos, apontando 
dicas, revelando ideias. Já enquanto rede, têm vindo a sur-
gir paralelamente à raiz da Plural&Singular (por raiz en-
tenda-se o facto do projeto ter como base o lado editorial) 
outras vertentes como concursos, projetos de apoio e inte-
rajuda, secção de pergunta e respostas diretamente liga-
da a especialistas, parcerias com outros projetos da área. 
Portanto, a finalidade deste projeto passa por conseguir 
articular vários canais e subprojetos ligados à deficiência, 
à divulgação e discussão da temática, num projeto total: 
a Plural&Singular — “Nada sobre vós, sem vós”. Ou seja, 
colocar na ordem do dia o tema da deficiência. 

sofia pires: Esta ideia de veículo e de rede, realmente, é 
a melhor maneira de explicar tudo o que foi desenvolvido 
nestes quatro anos. Nós enquanto veículo de comunicação 
fomos criando uma rede de contactos que nos foi dando 
sustentabilidade em relação aos conteúdos e à melhor ma-
neira de chegar a eles. Com o tempo fomos alargando esta 
rede e percebendo, no feedback que os diversos agentes 
nos davam, quais as necessidades, preocupações existen-
tes nesta área. Por isso, o nosso trabalho, por assim dizer, 
ampliou-se e como Núcleo de Inclusão, Comunicação e 
Media avançámos para os subprojetos que a Paula Teixeira 
referiu, mais concretamente criámos o concurso de foto-
grafia “A inclusão na diversidade” e a secção de informação 
“Sexualidade&Afetos”. Mas também temos vindo a desen-
volver um trabalho de assessoria nesta área que queremos 
ampliar cada vez mais, para ajudar as instituições a co-
municar mais e melhor aquilo que fazem. Queremos fazer 
uma aposta na formação, organização de eventos e outras 
tantas iniciativas que neste momento ainda estão na gave-
ta por falta de recursos tanto financeiros como humanos. 
 
3. Existe alguma simbologia patente no nome atribuído: 
“Plural & Singular"?
 
pt: De alguma forma esta pergunta foi respondida na ante-
rior… Porque o projeto é plural, tendo muitas singularida-
des. Talvez muitos sonhos, também o admitimos. Ou seja, 
o projeto tem um dominador principal, uma ideia base, 
uma temática que suscitou o desenvolvimento de vários 
subprojectos que no fundo são um só. “Plural” no sentido 
de que há tanto para partilhar, divulgar, fazer, discutir so-
bre a área da deficiência… Assim como há multideficiência, 
pessoas todas diferentes mas ao mesmo tempo iguais… E 
“Singular” porque o designo, o objetivo, a finalidade é um 
só mesmo que existam vários canais e várias pessoas… Co-
locar a área da deficiência na ordem do dia: “Nada sobre 
vós, sem vós”. 

sp: O nome é no fundo um reflexo das pessoas a quem o 
projeto se dirige e todas as outras que o rodeiam, a huma-
nidade em última instância. Somos todos plurais e todos 
singulares. O ‘&’ como está desenhado no logótipo dire-
ciona o produto para o respetivo público alvo, mas a inspi-
ração inicial surgiu de um título a uma reportagem sobre 
Fernando Pessoa no Jornal de Letras. Por isso, é made in 
Portugal, 100% português. 

4. A quem se destina e porquê?
 
sp: A Plural&Singular é dirigida a pessoas com deficiência, 
cuidadores, instituições, profissionais, empresas e outras en-
tidades ligadas a esta área. Mas a questão da inclusão de uma 
forma mais lata não é negligenciada, principalmente no con-
curso de fotografia, para mostrar que o preconceito e a dis-
criminação não existem só para as pessoas com deficiência. 

5. Em que consiste este projeto editorial (suportes, conteú-
dos editoriais, projetos …)? 

sp: Desdobra-se em duas vertentes: uma revista trimestral 
e um site para colmatar a lacuna temporal entre as edições 
digitais. Além de oferecer reportagens da equipa editorial 
em secções de Saúde e Bem-Estar, Tecnologia e Inovação, 
Desporto e Cultura e um artigo de Capa alargado, a revista 
contém rúbricas permanentes de entidades e pessoas liga-
das à área da deficiência, incluindo a da Associação Nacio-
nal de Docentes de Educação Especial.

6. Quem nele participa/colabora e com que periocidade? 
sp: Eu e a Paula Teixeira desde o início. Depois a nossa 
colega Catarina de Castro Abreu que esteve associada ao 
surgimento do projeto e e que ainda nele colabora pon-
tualmente. Tivemos outras participações esporádicas que 
muito agradecemos. Temos o nosso colega Pedro Teixeira 
que nos ajuda a nível informático e é responsável pela ela-
boração do site. A Sara Coutinho, 
uma pessoa que partilha da nossa 
visão, também está associada ao 
projeto não tanto a nível editorial, 
mas ligada às outras iniciativas que 
fazemos. Estamos abertos a todo e 
qualquer contributo. Mão de obra é 
o que mais nos faz falta, temos pou-
cos recursos humanos.

7. Que apoios têm a nível público e/
ou privado? 

sp: Os recursos financeiros também 
não abundam. Não temos apoios 
nem públicos nem privados. Andá-
mos a tentar angariá-los. Recente-
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Instantes inclusivos…

Livros “grandes” 
para mãos pequenas
— Elvira Cristina Silva

Os livros para crianças pequenas requerem alguns cuida-
dos. O formato deverá ajustar-se à medida da mão do desti-
natário, no que respeita à durabilidade deverá ser resisten-
te a dentadas e salivas, nesse sentido devem ser cartonados 
e por questão de segurança deve ser tido em conta os can-
tos arredondados. Poderão mesmo ser de pano, agradáveis 
ao toque e permitirem o aconchego, acrescido de que são 
resistentes às quedas de quem antecipa autonomias. 

Existem livros para todos os gostos, dir-se-ia até, para 
todos os tamanhos, mas tal como as pessoas, os livros não 
se medem aos palmos. Embora se pudesse pensar que sim...

Pensar que um livro para gente pequena “basta“ cum-
prir os requisitos anteriormente mencionados, desengane-
se. Existe oferta diversificada que se ajusta aos requisitos, 
mas a escolha tem que ser criteriosa, ponderando que o 
livro deve acompanhar o crescimento da criança. Isto é, 
tem que ser um livro que seja GRANDE, logo ao primei-
ro contacto... que no seu conteúdo possua a dimensão de 
proporcionar diálogos com o imaginário da criança, que 
a alimente na aquisição e desenvolvimento da linguagem, 
possibilitando a interação com o mundo, contribuindo 
para o desenvolvimento cognitivo. É neste sentido, que um 
livro acompanhará o desenvolvimento da criança, fazendo 
diferentes leituras, em cada fase do seu desenvolvimento. 
A transversalidade de um livro residirá numa reconquista 
permanente e para além de caber em mãos pequenas é in-
dispensável que acaricie as mãos de gente adulta com co-
ração onde habite sentimentos, interações e afetos. Se as-
sim for, gente crescida saberá facilmente acolher os livros 
GRANDES com que se cruza e por consequência partilhá
-los com mãos pequenas. Correrá o risco, eventualmente, 
de se render perante a esplendidez de alguns desses livros, 
mas claro, isso será o efeito colateral da escolha de um 
GRANDE livro para mãos pequenas. 

mente decidimos constituir-nos associação e estamos à 
procura de patrocínios, de quem queira fazer publicidade e 
publirreportagens na revista e quem queira apoiar os nos-
sos projetos. Claro que os financiamentos e candidatura a 
concursos também é um dos caminhos que vamos procu-
rando explorar, mas até ao momento sem grande sucesso, 
admito. Recebemos o Passaporte para o Empreendedoris-
mo do IAPMEI, mas também aceitamos donativos embora 
não seja nossa prática fazer esse apelo, preferimos vender 
os nossos serviços, mas não está nada fácil. Por isso apro-
veitamos este espaço para apelar a quem nos queira ajudar, 
quer a mediar um contacto com uma entidade ou empresa 
que possa ser nossa parceira, quer através de um contribu-
to direto, aqui fica o nosso NIB 0036 0407 99106010801 29. 
Acho que é a primeira vez que o fazemos.

8. Surgiram alguns constrangimentos/obstáculos ao longo 
do vosso percurso? Quais? 

pt: Naturalmente que sim. Desde logo a dificuldade das 
colaboradoras conciliarem este sonho com colaborações 
paralelas à Plural&Singular. E a falta de sustentabilidade 
do projeto continua a ser um constrangimento ao seu de-
senvolvimento em pleno.
sp: Logo no primeiro meio ano, por causa de alguns pro-
blemas informáticos, tivemos três sites. Ainda agora temos 
dificuldades em conseguir gerir as nossas ideias e a nossa 
disponibilidade porque pensámos muito alto para os re-
cursos disponíveis.

9. Desejos/ objetivos futuros?

pt: Um dos grandes objetivos da Plural&Singular é a mo-
dernização e diversificação editorial. Ter condições para 
aumentar o número de conteúdos partilhados, mas acima 
de tudo a qualidade e os suportes de divulgação. O texto e 
a foto contam a história, mas a voz e a imagem também. 
A melhoria em matéria de multimédia é o grande objetivo 
futuro da Plural&Singular, bem como culminar o proces-
so de melhoramento da acessibilidade dos nossos canais 
atuais, tornando o ‘site’ e a revista acessíveis a pessoas com 
qualquer tipo de deficiência.

sp: Também queremos estar mais próximos dos aconteci-
mentos, ter uma rede de colaboradores para garantirmos 
uma cobertura da atualidade e chegar mais longe, a todos 
os países de Língua Portuguesa. Desejos e objetivos futu-
ros é o que não nos faltam.
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Artur
Oli (Xosé Manuel González), ilustração de Marc Taeger  
— Kalandraka (2011)

Livro cartonado, formato 19cm por 19cm, com vinte e seis páginas  
de cantos arredondados. Aborda, enumerando de modo crescente,  
a questão do nascimento, a fragilidade dos medos e inseguranças 
perante o desconhecido. A importância do colo e o instinto de 
proteção que a ilustração um pouco minimalista sobre fundo branco 
com traços largos, coloridos e bem expressivos nos transporta para  
o útero de onde nasce o protagonista, até ao aconchego do calor 
maternal que é afinal a zona de conforto pela qual ansiamos sempre. 

Um bicho estranho
Texto de Mon Daporta, ilustração de Óscar Villán 
— Kalandraka (2010)

Livro cartonado de 14 páginas, formato 17,5 cm por 22 cm,  
que na sua capa desvenda a inteligente circularidade da narrativa, 
esta em forma de rima onde o jogo e o ritmo desafiam o leitor. 
O posicionamento do texto, na utilização manual que o livro 
possibilita, compõem o jogo permanente que acompanha a adivinha 
que se deseja descobrir. Um estímulo visual e narrativo numa 
permanente descoberta lúdica que enternece crianças e adultos 
pela sua simplicidade poética. A narrativa na sua divertida possível 
circularidade é impossível ser mais revelada, pois necessita ser  
vivida na busca da individualidade e do outro. 

Tener um patito es útil
Textos e ilustrações de Isol  
— Editora Fondo de Cultura Económica (2007)

Escrito e ilustrado pela argentina Marisol Misenta, que assina como 
Isol, é um “pequeno” livro de páginas cartonadas, bem resistentes, 
com cantos arredondados e de formato reduzido (15 cm por  
16 cm). Revela-nos o ponto de vista de uma criança que enumera  
as vantagens de ter um pequeno pato amarelo, que as crianças 
identificarão com os patos de borracha utilizados no banho.  
Um pequeno texto na página esquerda, com ilustração na página 
direita que exemplifica de modo peculiar a frase escrita, deste modo 
ilustrando a narrativa, alargando-a de modo divertido. O pato serve, 
entre vários exemplos para enfeite de chapéu ou de apito. “Ter um 
patinho é útil” seria o título em português para esta narrativa simples  
e bem humorada que no seu final nos deslumbra com uma outra 
narrativa, desta vez, o ponto de vista do pato, com as inúmeras 
utilidades que um menino pode ter. O livro em forma de harmónio  
em dupla narrativa, constitui-se como um livro objeto pelo sua forma 
de manuseamento, possuindo uma caixa também cartonada para 
arrumação. Bastante atraente para crianças pequenas agradando  
ao adulto atento, o que não é de estranhar conhecendo-se a obra de 
Isol. A autora retrata o mundo com a perspicácia do ponto de vista 
das crianças, caricaturando em muitos casos o absurdo do mundo 
dos adultos, adicionando sempre no texto e ilustrações o humor 
sublime. As suas ilustrações de um modo geral são genuinamente 
identificáveis do seu traço, mostram-se frequentemente deslum-
brantes e geniais paralelamente à sua simplicidade. Isol tem cerca  
de duas dezenas de livros editados em vários países, infelizmente 
sem nenhum título publicado em Portugal. Isol recebeu em 2013,  
o prémio sueco Astrid Lindgren pelo conjunto da sua obra. 

Quem é esse bicho? 
Texto e ilustração de Carmem Queralt 
— Kalandraka (2014)

Um livro cartonado, formato 17cm por 22 cm, com vinte seis páginas 
de cantos arredondados para pré leitores, com o texto cuidado, em 
letra maiúscula para leitores iniciais, revelando o universo variadíssi-
mo de criaturas que bem observadas são tão diversificadas quanto 
o imaginário dos leitores a que se destina. Atentos à especificidade 
característica de cada criatura, ao leitor está a surpresa reservada 
como sendo personagem principal da narrativa, logo questionada  
no título deste livro. Um livro divertido sobre a diversidade, excepcio-
nalmente criativo no seu aspecto visual com texturas de colagens  
e sobre posição de traços coloridos da ilustradora espanhola que  
é responsável também pelo breve texto que acompanha a narrativa. 
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Como se pode ler no subtítulo desta publicação, esta apre-
senta propostas de intervenção que visam proporcionar 
um desempenho mais eficiente dos indivíduos com defi-
ciência intelectual, nomeadamente ao nível da comunica-
ção nos vários diferentes contextos de vida quotidiana. 

Na construção base deste projeto, as autoras, ambas 
terapeutas da fala, reside a preocupação em construir fer-
ramentas eficazes na intervenção ao nível da comunica-
ção, em particular no domínio da pragmática. 

Partindo do pressuposto de que em cada contexto se 
vivencia o que se observa do mundo, as autoras referem 
que é em muitos casos, no impacto do currículo oculto que 
as mutações comunicativas se manifestam como barreiras 
ao nível das interações sociais. 

Desenvolvendo capacidades linguísticas em função 
do contexto comunicativo, esta publicação explana vinte 
e nove registos comunicativos diferenciados da vida diá-
ria, (por exemplo, cumprimentar alguém, interromper al-
guém, a utilização do dinheiro, ir ao supermercado, entre 
outros), facilmente identificados no índice paginado nu-
mericamente e por código de cores, facilitando bastante a 
sua consulta. 

Na introdução da obra encontramos um enquadra-
mento teórico, remetendo para a existência de uma biblio-
grafia final, bem como esclarece a pertinência da obra, na 
qual, de modo prático, se aborda possíveis utilizações das 
várias histórias sociais. Estas, constituem-se por textos es-

critos na perspetiva do utilizador, apresentadas de modo 
simples e explícito, acompanhadas pela utilização de sím-
bolos pictográficos, descrevendo e explicitando compor-
tamentos comunicativos mais adequados em diferentes 
situações sociais, no propósito de aumentar a indepen-
dência e autonomia comunicativa, possibilitando assim, 
maior capacidade de escolha e de iniciativa. 

As ilustrações da capa e dos separadores dos vários 
contextos apresentados, são de Carla Martins que frequen-
ta o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da APPA-
CDM de Coimbra desde 1991, onde integra a área de pintu-
ra, uma das suas grandes áreas de interesse. 

Em cada separador existe a ilustração original, mote 
de inspiração para a ilustradora. De linha contínua, a pre-
to, o traço livre e curvo manifesta-se bastante expressivo 
como é logo visível na capa. 

Uma ferramenta prática, facilitadora para os inter-
venientes educativos e outros grupos profissionais, facil-
mente adaptável a crianças, jovens e adultos que revelem 
fragilidades ao nível das competências comunicativas.  
A sua utilização permite uma progressiva autonomia ao 
nível da comunicação, permitindo um enquadramento di-
ferenciado e ajustado para uma maior amplitude social na 
interação comunicativa.

— Elvira Cristina Silva

Recensão

Para Além do Óbvio  
— Histórias Sociais

Textos: 
Ana Catarina Santos e Susana Gomes

Ilustrações: 
Carla Martins

Edição: 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos  
do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra, 2015

Mamã?
Texto e ilustrações de Chris Haughton
— Orfeu Negro (2016)

Mãe há só uma, claro, a nossa. Tal como cada um o sabe, também  
o pequeno mocho com que travamos conhecimento logo na capa.  
O título na interrogativa revela-nos uma demanda, a do mocho  
que ao adormecer caiu do ninho e parte numa busca atribulada  
da progenitora. Livro cartonado de dimensão 15,9 cm por 15,8 cm, 
com páginas e jogos de imagens a meia página, transporta-nos para 
o sentimento de perda e a inquieta demanda em busca da tranquila 
segurança do lugar de abrigo.
Escrito e ilustrado pelo irlandês Chris Haughton é um livro delicioso 
na sua narrativa ternurenta. O personagem principal espelha a 
inocência da infância para quem o livro se destina, contudo adultos 
sensíveis, facilmente mergulharão num desfile de ternura a par do 
humor, na redescoberta permanente e circular que a obra permite 
 no seu aparente final feliz. 
Porque os bons livros para mãos pequenas são um permanente olhar 
literário sobre o que nos rodeia, no final do livro há uma piscadela 
de olho à frase de Daniel Defoe, na obra Robinson Crusoé: “Assim, 
nunca vemos o verdadeiro estado da nossa condição até que  
os seus contrários o revelem; nem sabemos dar valor a tudo o que 
apreciamos senão na sua ausência”. Livro que obteve o prémio 
Andersen 2013. 

Será... um gato ? 
Texto e ilustração de Guido Van Genechten  
— Gatafunho / Rodopio de letras (2015)

Livro com alguma resistência, plastificado, em modo de harmónio, 
que acresce um personagem a cada aba que se abre, fomentando  
o espanto a cada mudança de página e ao desenrolar cumulativo  
da narrativa. Num total de cinco abas, com cinco imagens de animais 
diferentes e sem texto, constitui-se por isso mesmo, um livro de 
inúmeras leituras e infinitas descobertas. 
Com mais três títulos no mesmo formato: Será ... uma rã?; Será...  
um caracol?; Será ... um rato?. Possibilitam narrativas diversificadas  
e diferenciadas acerca dos animais, alguns do universo familiar das 
crianças, outros menos conhecidos, permitindo através de um visual 
de colorido tropical um manancial de vocabulário infinito. 
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A jovem autora norueguesa, nascida em 1979, neste seu 
primeiro romance, resultado de ter estado acamada, vi-
tima de uma doença prolongada, que de certa forma lhe 
poderá ter aproximado de um estado de solidão, retrata as 
necessidades humanas em situações de fragilidade. 

Estudante de engenharia, utiliza os conhecimentos 
da física e da matemática para algumas peripécias do seu 
romance, como é o caso do nome do marido da persona-
gem principal, Épsilon (letra grega que remete para as leis 
matemáticas da probabilidade, num jogo de acontecimen-
tos da personagem) ou até mesmo o título da obra, que re-
mete para a teoria da relatividade de Einstein. 

Numa narrativa inteligentemente construída, são 
abordadas as necessidades da condição humana. 

A solidão, problemática desta fase de desenvolvimen-
to humano, é experienciada como uma necessidade de tes-
temunho de solidariedade humana.

Num mundo de indiferença e de pouco respeito ou 
credibilidade sobre a experiência dos mais velhos, esta 
obra retrata um pedaço de vida, um poema em prosa que 
evidencia as incapacidades progressivas do corpo. 

A personagem principal, Mathea Martinsen, é uma 
mulher, quase centenária, anti social, fóbica e com deter-
minadas obsessões, como palavras que rimam, por trico-
tar tapa orelhas, ou baralhar cartas, sete vezes seguidas. 

Observadora do mundo sem fazer parte dele, porque 
não o entende, embora se esforce, pressentindo o chegar ao 
fim dos seus dias, apercebe-se, também, que provavelmen-
te, ninguém deu conta da sua existência. Decide então que 
deverá deixar no mundo algo que a recorde. Aliás, talvez 
porque a morte, no seu conceito, seja o que provoca ine-
vitavelmente a vivência do ser humano na sua existência. 

(…) “estar morto é mais especial do que estar vivo”, (…) 

inúmeras pessoas recebem mais atenção depois da morte do 
que alguma vez tiveram quando estavam vivas. Embora no 
meu caso eu vá receber praticamente a mesma. ” (p. 70–71). 

De certa forma, perturbadora, esta narrativa provoca 
precisamente o desejo de viver a vida e é certamente uma 
ode a esta. Com sentido apurado de humor, sensibilidade e 
criatividade ímpar, a autora invoca frequentemente diver-
sas analogias (as notas em rodapé ajudam o leitor a perce-
ber o contexto) numa prosa arrebatadora de emoções. 

Poderá eventualmente, ser lida ao som de Levva Livet 
na voz de Åge Aleksandersen (músico norueguês), as expli-
cações para este conselho encontrarão na página 81. 

Um romance que viaja numa cápsula do tempo, no 
seu duplo sentido, sendo que a protagonista decide a cons-
trução de uma, enterrando-a, para que um dia alguém a 
encontre. Também o percurso da narrativa é uma viagem, 
ela própria sobre a passagem do tempo ao longo do desen-
volvimento humano. 

Com este romance a autora foi merecidamente pre-
miada com o prestigiado prémio Tarjei Vesaas 2009. 

“Quanto mais depressa ando, mais pequena sou”, a 
simbiose da aproximação ao outro, reconhecendo-se como 
um ser mais pequeno em relação àquele. 

Uma narrativa que aborda uma personagem nas suas 
diferenças e fragilidades, nos seus pensamentos e atitudes 
perante o mundo que a rodeia. A solidão de quem se consi-
dera diferente. 

O retrato do ser humano na sua passagem pela vida 
e como os acontecimentos ao longo de um percurso que 
progressivamente se escasseia, desencadeiam o modo de 
estar e de entender o mundo.

— Elvira Cristina Silva

Recensão

Quanto Mais Depressa 
Ando, Mais Pequena Sou
Textos:
Kjersti Annesdatter Skomsvold

Editora:
Cavalo de ferro (2014)

SEXUALIDADE  
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COM DEFICIÊNCIA 

PRÓ-INCLUSÃO  
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Vol. 7 Nº2 — Dezembro 2016

Dossier organizado por 
Ana Rosa Trindade e Isabel Lopes
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Com este dossiê pretendemos INFORMAR, todos os que se in-
teressam por esta temática. INFORMAR, porquê? Porque, após a  
leitura dos artigos que compõem este dossiê percebemos que esta 
é uma preocupação comum a todos os nossos colaboradores.

A sexualidade e a deficiência, pela sua complexidade, tem 
colocado várias questões aos técnicos, pais, professores e fa-
miliares que lidam no seu dia a dia, com jovens e adultos que por 
uma razão ou outra vivenciam alguma limitação na concretização 
plena da sua vida sexual. Os mitos, estereótipos e tabus asso-
ciados a este tema, assim como crenças religiosas amplamente 
enraizadas na nossa cultura, são cada vez mais questionadas, 
muitas vezes pelos próprios jovens que se sentem limitados na 
vivência de um direito que lhes assiste — o da sexualidade.

Neste dossiê pretendemos contemplar várias perspeti-

vas começando por um artigo do professor David Rodrigues 
“Ahhh… a sexualidade das pessoas com deficiência…” cujo 
autor aborda algumas das dificuldades que as pessoas com 
deficiência têm em desenvolver uma sexualidade saudável 
e feliz, apontando algumas sugestões e linhas de atuação. 
De seguida apresentamos uma entrevista do psicólogo Rui 
Machado, ativista na área da deficiência e cocriador do mov-
imento ligado à desmistificação da sexualidade das pessoas 
com diversidade funcional "Sim, nós fodemos". “Muito prazer, 
eu existo! – deficiência e sexualidade” é o artigo da técnica de 
serviço social (TSS) Margarida Gomes, cuja preocupação se 
centra na intervenção do TSS e no seu papel junto dos jovens e 
adultos relatando-nos uma experiência profissional de suces-
so, vivida com o Sr. Eduardo Saraiva. De seguida apresenta-
mos três programas de educação sexual que visam, através 
de uma intervenção estruturada, a vivência de uma sexuali-
dade saudável, gratificante e sem riscos: a) “Educação sexual 
na deficiência mental e física: estratégias de intervenção” do 
Psicólogo Clínico e Sexólogo Jorge Cardoso; b) “Intervenção 
na área da educação sexual com a população com deficiên-
cia intelectual” implementado pelas terapeutas ocupacionais 
Ivone Félix e Raquel Pereira da CERCIOEIRAS e por último, 
mas não menos importante, c) ÁTOMO – Programa de Edu-
cação Afetivo-Sexual, implementado pelo Psicólogo José Pe-
dro Galveias, na CERCIAG.

Dando seguimento ao dossiê apresentaremos “A Pre-
venção primária do abuso sexual em Portugal: o exemplo do 
jogo “Vamos Prevenir! As Aventuras do Búzio e da Coral — 
Jogo de Prevenção Primária do Abuso Sexual para crianças 
entre os 6 e os 10 anos” da autoria das psicólogas Rute Agul-
has, Nicole Figueiredo e Joana Alexandre e por fim apresentar-
emos algumas recensões, da autoria da professora Elvira 
Cristina Silva. Os livros apresentados são um instrumento de 
valor inestimável à apresentação do tema da sexualidade e dos 
afetos em contexto escolar. De realçar que este dossiê está 
“pintado” com ilustrações da professora Margarida Loureiro.

Desejamos uma boa leitura.

— David Rodrigues
Presidente da Pró-Inclusão — Associação Nacional 
de Docentes de Educação Especial, diretor da 
revista "Educação Inclusiva" e Conselheiro Nacional 
de Educação. Este ano de 2016, completa 40 anos de 
trabalho no campo da Educação Especial e Inclusiva.

Sempre me intrigou o exacerbado interesse que existe sobre a 
sexualidade das pessoas com deficiência (PDC). Digo exacer-
bado e explico porquê. Recentemente numa inquirição sobre 
quais os temas de formação permanente que eram preferidos 
por educadoras de infância (surgiu o “inevitável“ tema da “se-
xualidade e deficiência”). Este interesse é obviamente legítimo 
e racional e vou tentar explicar porque é que o é, na minha 
perspetiva, é claro.

O ponto de partida é que se deve passar algo de estranho 
com a sexualidade das PDC. A sua sexualidade é vista como 
um problema e até algo de patológico. Se o ponto de partida é 
este, os resultados só podem ser ainda piores. Se é um proble-
ma o melhor é não falar nisso. Existem investigações que recol-
heram opiniões de pais de PCD que dizem que não falam de 
sexualidade aos seus filhos para evitar que esse assunto ainda 
se agrave. A ideia é que tratar o assunto como se as PCD fos-
sem assexuadas: o problema não existe. Mas, como sabemos 
ele existe e não adianta varrê-lo para debaixo do tapete.
São conhecidas as dificuldades que as PCD têm de desenvolver 
uma sexualidade saudável e feliz. Descreveria três delas:
 
a. Antes de mais a diminuição de contatos sociais. As PCD têm 

por norma uma rede de contatos sociais muito mais restrita 
do que as pessoas sem deficiência. Este aspeto tem várias 
consequências: antes de mais reduz as oportunidades de 
informação. Na verdade, muita da informação que qualquer 
pessoa dispõe sobre sexualidade é transmitida entre pares, 

quer dizer que muita desta informação é transmitida e dis-
cutida em situações de interação e contactos interpessoais. 
Ora as PCD tendo uma redes sociais e de interação menos 
alargadas acabam por ter menos informação.

 
b. Para além da informação que é veiculada pelos contatos in-

terpessoais, sabe-se que as PCD têm menos informação 
proveniente de outras fontes (família, professores, etc.) do 
que as pessoas sem deficiência. E doaremos um exemplo: 
em Portugal a educação sexual está regulamentada pelo 
D.L. 60/2009 que indica que a educação sexual no meio 
escolar deve ser abrangente de todos os alunos. Mas os 
alunos que frequentam uma unidade (de multideficiência ou 
de ensino estruturado) têm um acesso mais restrito às salas 
de aula “regulares” onde é dada esta informação. Este é só 
um exemplo em que se verifica que há menos informação 
disponível.

 
c. A sexualidade das PCD é frequentemente entendida de 

uma forma “infantil”, isto é como sendo algo que apesar de 
real não poderá ser assumido plena e responsavelmente. A 
infantilização é uma forma de recusar que as PCD têm uma 
sexualidade e que não existe nada de especial nisso. Se se 
fizer regredir a sexualidade ao bebé, não se passa nada de 
especial…

 
O tema é extraordinariamente complexo e lato, mas deixaria 
algumas sugestões de linhas de pensamento e de atuação:
 
1. A PCD tem uma sexualidade que tem de ser encarada e cla-

ramente assumida. Ignorar, desvalorizar, “desviar o assunto”, 
não é só uma inconsciência, mas constitui também um aten-
tado ao direito das pessoas levar uma vida com felicidade e 
qualidade.

 
2. A Inclusão continua a ser a grande alavanca. É através da 

inclusão que se podem potenciar as redes sociais que por 
sua vez favorecem o debate, a informação e a formulação das 
questões como sendo reais e suscetíveis de uma solução.

3. Precisamos de mais informação/formação para as famílias, 
para os professores, para os agentes comunitários e para 
as próprias pessoas com deficiência. Este trabalho com 
as pessoas que educam, ensinam e cuidam das crianças 
e jovens é essencial porque frequentemente a forma como 
estas pessoas vivem a sua própria sexualidade (os seus me-
dos, tabus e fantasias) tornam-se “leis” que são transmitidas 
de forma inquestionável. Esta informação e formação é de-
cisiva para que não se pense que o que temos que ensinar 
está dependente da racionalização das nossas próprias vi-
vências saber a nossa sexualidade.

 
Antes, como agora, é necessária mais ação para assegurar 
os direitos à sexualidade das PCD. E isso começa na escola.

Ahhh… A Sexualidade  
das Pessoas 
com Deficiência…

Introdução
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Rui Machado tem 33 anos, é Psicólogo Clínico  
de formação, e um apaixonado pela escrita, tendo 
três livros editados. Outra área importante na sua 
vida é o ativismo na área da deficiência onde foi 
cocriador do movimento ligado à desmistificação  
da sexualidade das pessoas com diversidade  
funcional "Sim, nós fodemos".

ENTREVISTADOR: Intitulou uma das suas conferências como 
“Sexualidade na deficiência: perceber quem quer viver”. Sa-
bendo que a temática da sexualidade na deficiência está reple-
ta de mitos e de estereótipos que limitam a sua livre expressão, 
o que lhe apraz dizer sobre o título da sua conferência?

RUI MACHADO: O tema está, de facto, contaminado por uma 
série de mitos, preconceitos e estereótipos que, em rigor, fun-
cionam como entraves tanto para uma compreensão saudável 
da sexualidade, como também e consequentemente para a sua 
vivência. Viver com diversidade funcional é viver numa situa-
ção muito particular e para a grande maioria das pessoas essa 
realidade é desconhecida. Se juntarmos a diversidade funcio-
nal ao conceito de sexualidade, mais específica se torna esta 
realidade e, por extensão, mais desconhecida ainda. Sabemos 
que é assim. Vivemos numa realidade social que tem dificulda-
de em aceitar aquilo que cai fora do que definiu como norma, 
excluindo a diferença/diversidade.

O grande objetivo que tive ao intitular dessa forma a pa-
lestra foi, por um lado mostrar uma realidade pouco conhecida 
e por outro, mostrar que falamos sobre algo maior do que se-
xualidade, falamos sobretudo de viver uma vida plena, como 
todo e qualquer humano deve viver.

ENTREVISTADOR: A pessoa com uma condição física limitada 
vive normalmente num clima de dependência familiar; esta si-
tuação limita o número de relações sociais que se estabelecem 
e, por sua vez, diminui a possibilidades de se estabelecerem 
relacionamentos afetivos e sexuais. Que conselhos daria a uma 
família para que fosse um elemento facilitador neste processo?

RUI MACHADO: A questão da dependência das pessoas com 
diversidade funcional ou neurodiversidade deve merecer a má-
xima atenção, por ser complexa e muito importante na vivência 
dos afetos. Não esqueçamos do papel essencial que a sexua-
lidade assume na construção da nossa identidade e no nosso 
crescimento pessoal, em alturas tão cruciais quanto a adoles-
cência. Especialmente, neste período, o jovem encontra-se em 
construção que só será efetiva e eficaz se lhe for permitida a 
autonomia e independência necessária para se estruturar a si 
próprio e, naturalmente, em relação ao outro também. A cons-
trução da identidade desenvolve-se a par da sexualidade. É 
este, entre outros, o papel crucial que a sexualidade assume. 
Todavia, a autonomia não só é importante para iniciar/construir 
as primeiras experiências no âmbito da 
sexualidade, como também para a pos-
sibilidade de ter e manter uma relação 
afetiva estável.

Dentro do contexto familiar com 
uma pessoa com diversidade funcional 
ou neurodiversidade desenvolvem-se 
dependências mútuas. Não é só a pes-
soa com diversidade funcional que tem e 
desenvolve dependência, também a pró-
pria família desenvolve, pela orientação 
quase exclusiva que ganha para prestar 
o apoio ao seu filho. E como cuidadores 
não preveem mais do que isso, havendo 
dificuldade em aceitar que o filho neces-
site de autonomia, para viver outras coisas, quando lhe pres-
tam tanto apoio em situações entendidas como básicas. Se o 
permitem é como que negar a sua, muito absorvente, missão 
de cuidadores, o que não é verdade.

Nesta realidade familiar o desejável não varia muito das 
realidades dos contextos familiares sem pessoas com diversi-
dade funcional. Assim, é importante comunicar e estar atento 
às necessidades e fases que a pessoa atravessa na sua vida. 
Importante também será promover, tanto quanto possível, a 
autonomia e independência da pessoa e ter a compreensão 
e sensibilidade de proporcionar momentos em privacidade e 
segurança. Muitas vezes são os amigos que assumem este 
papel facilitador de apoio, com menos condições e recursos 
que uma família poderá ter, tendo a vontade de assumir esse 
papel, naturalmente. Tudo isto é muito sensível pois falamos de 
intimidade num país conservador onde as famílias parecem ter 
uma dificuldade crónica na abordagem destes temas.

ENTREVISTADOR: É relatada com frequência a frustração e o 
sofrimento que as pessoas com deficiência sentem por serem 
consideradas assexuadas. Isto quererá dizer que a sociedade 
ainda não está preparada para que todos, sem exceção, vivam 
a sua sexualidade com naturalidade?

RUI MACHADO: Isto quer dizer sobretudo que ainda reina o 
desconhecimento da realidade das pessoas com diversidade 

funcional ou neurodiversidade. Nós, no domínio da sexuali-
dade, temos esse objetivo: o de informar. Acreditamos que 
podemos ter esse papel ativo antes de exigir igualdade e in-
clusão. E acreditamos que ninguém melhor que nós (pessoas 
com diversidade funcional) o poderá fazer.

É urgente que todos nós, membros do que chamam so-
ciedade, reflitamos sobre que sociedade é essa que quere-
mos construir. Sim, porque todos somos responsáveis por ela, 
todos nós somos ela. Não valerá a pena assobiar para o ar 
porque a responsabilidade não é sua. É sua, minha e de todos.

E a sociedade que temos está em mudança. Mudança 
essa que seria importante acelerar e generalizar por todo o país. 
Em rigor, não podemos dizer que as pessoas com diversidade 

funcional são tratadas com igualdade e 
que têm as mesmas oportunidades. Isto, 
parte de uma crença enraizada de que 
somos seres incapazes. Sendo que esse 
entendimento de incapacidade abrange 
todos os domínios da vida inclusivamente 
o da sexualidade. É assim que surge a fa-
lada “assexualidade”.

Estando a sexualidade tão ligada 
à construção da nossa personalidade/
identidade, ao crescimento pessoal e à 
construção de relações interpessoais 
as consequências de se encarar alguém 
como assexuado são, efetivamente, mui-
to sérias. Urge alterar esta compreen-

são e acolher todos numa sociedade que devia ser de todos. 
De facto, tudo começa antes da sexualidade, mas os efeitos 
da mudança necessária chegarão até ela.

ENTREVISTADOR: Em Portugal, ao contrário do que já acontece 
em muitos outros países, nomeadamente na nossa vizinha Es-
panha, não existe a figura do técnico/assistente sexual. Pode 
elucidar-nos sobre o papel deste técnico? De que falamos 
quando falamos de assistência sexual?

RUI MACHADO: De facto, a assistência sexual é uma realidade 
em vários países europeus e não só. E o entendimento desta 
figura varia de país para país. Países como a Suíça, a Holanda, 
Alemanha e Dinamarca, são conhecidos por disponibilizarem 
esta possibilidade aos seus cidadãos com diversidade fun-
cional. O caso espanhol é muito diferente, é “espontâneo” e 
assente em voluntários, e por isso muito interessante de se 
analisar. Mas mais à frente teremos, com certeza, oportunida-
de de falar do trabalho da Tandem Team.

Assim, a função de assistente sexual concretiza-se de for-
mas diferentes de acordo com a sua definição. Nós somos en-
tusiastas da visão de Antonio Centeno, ativista catalão conhe-
cido por realizar trabalhos documentais extraordinários como 
“Yes, we fuck” ou “Vivir y otras ficciones”. Este ativista defende 
a assistência sexual como o acesso ao próprio corpo. Concre-
tizando esta visão, o assistente sexual poderá prestar apoio na 

Rui Machado
Entrevista
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masturbação ou quando um casal de pessoas com diversidade 
funcional não conseguem ter relações de forma autónoma. Esta 
abordagem à assistência sexual parece-nos a mais pertinente 
e defensora da igualdade já que não estigmatiza as pessoas 
com deficiência atirando-as para serviços muitas vezes quase 
“medicalizados” e muito confundidos com prostituição.

Portanto, podemos falar de muita coisa quando falamos 
de assistência sexual. Em Portugal, o nosso grande objetivo no 
futuro é promover este debate e lançar pistas de concretização 
pois urge atuar neste domínio.

ENTREVISTADOR: A Tandem Team, em Barcelona, é uma asso-
ciação que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas 
com limitações funcionais; entre outras atividades facilita en-
contros íntimos e eróticos promovendo uma livre expressão da 
sexualidade (Tandem Intimity). Estaria Portugal e os técnicos 
portugueses preparados prestarem um serviço deste tipo?

RUI MACHADO: As realidades dos dois países, apesar da pro-
ximidade, são muito distintas. Espanha partilha com Portugal 
as características de país latino e de forte tradição católica, 
no entanto encara as questões da sexualidade de forma muito 
mais livre e descomplexada.

Podemos antecipar algumas dificuldades, mas ainda as-
sim, honestamente, acredito que o nosso país está prepara-
do para aceitar e apoiar um projeto muito semelhante. É im-
portante ter a coragem para avançar, julgo que se o fizermos 
sentiremos resistências, mas acredito na possibilidade da sua 
realização e creio mesmo que ficaríamos algo surpreendidos. 
Antes disso importa debater, informar e perceber muito bem 
como foi feito noutros contextos e realidades. Há também que 
antecipar algumas questões legais. É esse caminho que esta-
mos a percorrer.

ENTREVISTADOR: O Rui é o grande mentor do movimento “Nós 
fodemos”. Que reações, impactos e/ou consequências sentiu 
após as intervenções que o movimento empreendeu junto da 
comunicação social?

RUI MACHADO: Julgo que o balanço é amplamente positivo. 
Desde a nossa criação temos notado um evidente crescimento 
no interesse sobre a temática. Felizmente, apesar de arrisca-
da, a nossa estratégia comunicacional possibilitou-nos obter 
algum mediatismo e assim tratar o tema em conferências e na 
comunicação social. Não trouxemos a novidade do tema, mas 
o que é facto é que não era discutido tão amiúde como é ago-
ra. A forma e conteúdos das nossas exposições públicas é que 
constituíram novidade, fortemente influenciadas pelo modelo 
social da deficiência e nos pressupostos do movimento de vida 
independente, sempre visando o empowerment e os direitos 
das pessoas com diversidade funcional. E a abordagem na 1ª 
pessoa assumindo-nos como seres sexuais (evidentemente!) 
pareceu-nos essencial, assim como a premissa objetiva de 
encarar a questão sexualidade tão importante quanto a acessi-

bilidade, educação, emprego ou exclusão social. Esta questão 
da comunicação era o nosso primeiro grande objetivo, que-
ríamos chegar às pessoas e dar-lhe a conhecer esta realida-
de, torna-la visível e assim promover a ação neste domínio. De 
facto, só é possível atuar com eficácia e eficiência se for bem 
conhecida a realidade onde se vai intervir. É aqui que estamos 
para conseguir coisas ainda maiores no futuro.

ENTREVISTADOR: Sente-se satisfeito com esses resultados? 
Que projetos e ambições gostaria de ver concretizados a cur-
to prazo?

RUI MACHADO: Estou satisfeito. Mas não estou encantado. Há 
muito a fazer neste domínio e esse trabalho tem que ser feito 
em várias fases e de forma paulatina. A complexidade do tema 
traz estes cuidados. Nós gostaríamos de alargar a nossa inter-
venção pública. Um livro, mais tarde ou mais cedo, será uma 
realidade. Campanhas de promoção/aceitação da diversidade 
humana e de reflexão da vivência universal dos afetos também 
estão no nosso horizonte. Mas aquilo que agora estamos in-
teressados em fazer, depois de inúmeras comunicações nos 
media e conferências, é promover o debate sobre a assistência 
sexual e consequentemente concretizar como seria implemen-
tado no nosso país. A realização de uma 2ª Conferência Sim, 
nós fodemos está a ser estudada por nós, pois desta vez será 
noutros moldes.

ENTREVISTADOR: Neste momento gostaríamos de lhe agrade-
cer o tempo que nos dispensou e o testemunho que nos deu 
deixando-lhe espaço para acrescentar alguma coisa que não 
tenha tido oportunidade de dizer no decorrer da entrevista e 
que considere ser importante.

RUI MACHADO: Quero agradecer o interesse demonstrado pelo 
tema. E gostaria ainda de sublinhar a importância e esperan-
ça que eu tenho no papel dos professores enquanto modelos 
promotores e potenciadores de uma educação mais inclusa e 
orientada para a aceitação incondicional de toda a diversidade 
humana. Conto, de facto, convosco. Os professores são es-
senciais para a construção da sociedade que falo.

Muito Prazer, 
Eu Existo!
Deficiência 
e Sexualidade

— Margarida Gomes
Licenciada em Serviço Social, coordenadora  
do Serviço Social da Unidade de Habilitação  
e Desenvolvimento do Centro de Reabilitação de 
Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Sexualidade é um tema que nem sempre é abordado com 
naturalidade e espontaneidade pela grande maioria das pes-
soas, pois é um tema que implica reconhecimento e a confron-
tação de valores, conceitos e preconceitos que estão muito 
bem guardados, e até mesmo escondidos, na profundeza da 
nossa intimidade. Deficiência é outro tema que também está 
revestido de mitos, tabus e fantasias, fruto 
do desconhecimento e receios que surgem 
ao lidarmos com a “diferença”. Como Assis-
tente Social, considero que se torna urgente 
repensar a nossa prática profissional na área 
da sexualidade do deficiente, evitar o “tabu” 
imposto por uma sociedade que não reco-
nhece a sexualidade do deficiente, ter a sen-
sibilidade para interagir com a diferença, de-
senvolver o bom-senso, não admitir atitudes 
inadequadas, e até prejudiciais, combater 
o vírus do preconceito e libertarmo-nos da 
ignorância, assumindo que as pessoas com 
deficiência têm sexo, que os jovens com pa-
ralisia cerebral amam, namoram, desejam, 
excitam-se, fazem amor e são mais felizes 

assim. O Assistente Social é muito importante na luta contra 
o preconceito para uma livre orientação e expressão sexual do 
deficiente. Deve atuar e abraçar, no seu ambiente de trabalho, 
os príncipios do código de ética profissional, em defesa e pela 
garantia do bem-estar emocional e social da pessoa com para-
lisia cerebral, considerando a dimensão privada da prática afe-
tivo-sexual e a singularidade de cada indivíduo – é ele que se 
expressa, sente, orienta e responde aos seus desejos e neces-
sidades sexuais. O verdadeiro e eficaz processo da inclusão 
social deve ampliar a visão dos técnicos, favorecendo a se-
xualidade nas pessoas com deficiência – homens e mulheres 
capazes de redescobrirem o seu corpo como um todo, com 
mais responsabilidade, maior equilíbrio, mais seguros da sua 
capacidade de se envolverem e de se apaixonarem pela vida. 
Por outro lado, pais e familiares do deficiente, na generalida-

de, entendem que estes não têm interesse 
pelo sexo, namoro ou casamento. É como se 
“fingissem” que eles não têm desejo! “AMAR 
é lindo... ser amado é maravilhoso... agora, 
fazer amor com quem se ama é divino!”

Esta temática continua a ser ainda pou-
co abordada e esclarecida junto dos pais, 
que tendem a imprimir aos seus filhos que 
são incapazes, inábeis, desinteressados e 
assexuados. “O amor é a base para a vida! 
É preciso amarmos sem nos prendermos a 
dogmas, clichês ou fórmulas... A estética é 
apenas uma expressão da beleza!”

Preconceitos sobre a sexualidade 
do deficiente: Assexuados, não têm sen-
timentos, pensamentos e necessidades 
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sexuais; têm desejos incontroláveis e exacerbados; pouco 
atraentes, indesejáveis e incapazes de manter um relaciona-
mento amoroso e sexual; não usufruem de sexo normal, tendo 
disfunções sexuais relacionadas com o desejo, excitação e or-
gasmo; reprodução problemática, porque são estéreis, geram 
filhos com deficiência e não têm condições de cuidar deles. 
Esclarecer estes mitos e preconceitos é uma forma de superar 
a discriminação social e sexual, que em nada contribuem para 
uma sociedade inclusiva. Uma História de amor... 

Esta minha abordagem vai centrar-se num estudo de 
caso, do senhor Eduardo Saraiva, utente com paralisia cere-
bral do CRPCCG e acompanhado por mim desde os seus 25 
anos de idade. Tem atualmente 55 anos e sempre uma res-
posta na “ponta da língua”! A sua incapacidade origina-lhe 
pouca destreza física, tem alguma autonomia e uma forma de 
comunicação mais lenta, ainda que percetível; tem uma rela-
ção estável com uma mulher sem deficiência, sem preconcei-
tos e com a ideia de que “a sexualidade na deficiência não é 
um pecado, antes pelo contrário, está completamente dentro 
do padrão dito normal e faz todo o sentido” e “com a minha 
companheira, descobri o meu corpo de maneira diferente! Te-
nho sensibilidade no corpo todo e ambos temos mentes muito 
abertas.” “Quando nos veem juntos, como casal, as pessoas 
questionam-se preconceituosamente: como é que eu, defi-
ciente, consegui arranjar uma mulher dita normal!”. “A nossa 
vida sexual é uma delícia! Realizamos várias fantasias com os 
nossos corpos. Eu e a minha mulher respeitamo-nos, experi-
mentamos e, sem medos nem culpas, temos os nossos dese-
jos. Dentro do nosso quarto, abraçamos o mundo do amor e 
do sexo!”. “Jamais esquecerei o dia em que trocámos olhares, 
toques, atenção, carinho e improvisos... foi a melhor sensação 
da minha vida! A minha maior fantasia e desejo é saber explo-
rar e ser explorado, em todos os meus cantinhos do corpo!” 
Com 25 anos, o Eduardo Saraiva começou a considerar a sua 
própria sexualidade, descobrindo que o seu corpo se vestia 
de complexos, “preso para toda a vida” com o diagnóstico de 
paralisia cerebral. Na sua intimidade existiam “mitos” e “tabus” 
impostos por uma sociedade portuguesa, que não estava pre-

parada para acolher a “diferença”. “O deficiente é visto como 
um ser assexuado, pouco atraente, é sempre um bom amigo, 
mas nunca um companheiro ou amante.” “Sim, eu tenho direito 
a uma sexualidade digna e adequada; sim, sou uma pessoa!”. 
“Somos diferentes, mas não somos desiguais!” Estes precon-
ceitos originam maus sentimentos ao nível emocional, originan-
do baixa autoestima, uma péssima imagem de si próprio, sem 
emancipação afetiva e sexual. Em apoio social, entre técnico e 
utente, compete ao técnico desmistificar a sexualidade do defi-
ciente, pois a sexualidade é um motor do crescimento pessoal, 
desenvolvimento da personalidade e das relações sociais. “Em 
adolescente nunca fui confrontado com a habitual conversa 
sobre sexo e ninguém teve a iniciativa de me elucidar sobre 
preservativos”. ”Acho que os técnicos não estão preparados 
para tratar este tema, para promover a sexualidade saudável 
das pessoas com deficiência, pois há mil e uma formas bas-
tante agradáveis de termos uma vida sexual”. “Não há Kama-
sutra para deficientes! Já é tempo de se começar a olhar para 
o deficiente como a pessoa que é, sem a radiografia do asse-
xuado, do incapaz, do coitadinho, do feio. A deficiência não 
acontece apenas aos feios! Nós também procuramos afetos, 
carinho, amor, para além do desejo sexual!” “O que eu muito 
queria é que estas pessoas tivessem acesso a uma sexualida-
de livre, saudável, vivida de uma forma plena... eram muito mais 
felizes, mais bonitas, gostavam mais delas próprias e tinham 
o prazer de gostarem de viver!” “Nunca desvalorizem a pes-
soa deficiente! Tentem evitar futuros sofrimentos... Como fazer 
amor com uma pessoa deficiente? Não existe alguma maneira 
especial! Faz parte da seguinte lógica da vida: a pessoa, dita 
normal, pode ajudar o incapacitado. Isto dói, mas a realidade 
é nua e crua!” Apesar de alguma abertura existente à temáti-
ca da sexualidade do deficiente, ainda é comum, em familiares 
e profissionais, o mito e o preconceito de que a sexualidade 
das pessoas com deficiência é, por natureza, intrinsecamente 
problemática e até patológica. Dificilmente se equaciona que 
o deficiente quer sentir desejo, quer ser capaz de uma relação 
amorosa e sexual, casar e 
ter a sua família. A sexua-
lidade inclui um alicerce 
básico ao desenvolvimen-
to humano, à formação 
da sua identidade, à sua 
inclusão na escola, no tra-
balho e em todas as áreas 
da sua existência, afetan-
do a sua qualidade de vida 
e o seu ajustamento biop-
sicossocial. A sexualidade 
é holística sendo um atri-
buto intrínseco a qualquer 
ser humano. É importante 
que qualquer pessoa com 
deficiência aprenda a co-
nhecer o funcionamento 

do seu corpo, receba informação adequada de como canalizar 
os seus desejos afetivos e sexuais de forma socialmente acei-
te. A sexualidade é um comportamento social e de expressão 
de afetividade, de libido e de prazer. A autoimagem do corpo 
com paralisia cerebral, não merecedor de prazer, comparado 
à imagem de corpo completo e perfeito é comum a todas as 
pessoas com o diagnóstico de paralisia cerebral. Como as-
sistente social, e quando atuo nesta área com um utente com 
paralisia cerebral, inicio sempre o meu trabalho com alguma 
angústia pessoal, pois existem paradoxos entre a teoria e a 
realidade objetiva, tendo em conta o grau de deficiência do 
utente. Ao longo dos anos de trabalho tenho verificado que a 
sexualidade não se esgota no ato sexual, mas sim, vincula a 
afetividade, a intimidade, possibilitando sentimentos, ações e 
interações com “o outro”. O assistente social deve apresentar 
à pessoa com deficiência as possibilidades de conhecer os 
seus limites, as suas potencialidades e caminhar ao seu lado, 
ajudando-a da melhor forma, a reconhecer-se como pessoa 
e cidadã. Deve rever-se nas suas atitudes e ações diante do 
utente com paralisia cerebral, obrigando-se a um processo de 
formação e de aprendizagem contínuo. Nem todos os profis-
sionais têm resolvidas as suas questões no que diz respeito 
à sua própria sexualidade, motivo pelo qual deverão primeira-
mente trabalhá-las, antes de se proporem realizar este tipo de 
atuação com pessoas com deficiência. É preciso que tenham 
uma visão mais clara e mais realista, desarmando-se de ideias 
preconcebidas. A vivência sexual do deficiente, quando bem 
resolvida, implementa o desenvolvimento afetivo, a capacida-
de de estabelecer contactos interpessoais, fortalecendo a 
auto estima, o bem-estar, uma maior convivência social que 
poderá levar o deficiente a uma melhor qualidade de vida e à 
inclusão social.
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ilustram em traços breves o mosaico de rejeições e discrimina-
ções com que se escreveu o passado da deficiência. O afas-
tamento das construções dominantes de normalidade, e até de 
ideal corporal, desqualifica o indivíduo, o qual é percecionado 
como menos desejável, na medida em que na interação social 
tendemos a categorizar as pessoas de acordo com as suas 
características reais ou percebidas.

O corpo, objetificado, socializado, educado, treinado, mi-
tificado na busca da perfeição, é ainda o ‘sujeito e objeto’ da 
sexualidade. Paradoxalmente, não obstante, constituir o aspeto 
mais íntimo da encorporação, também a sexualidade é fortemen-
te regulada socialmente (Seymour, 1998). 
“Na nossa sociedade o sexo tornou-se o 
segredo supremo (‘o mistério do sexo’) e 
o substrato universal da nossa existência. 
Desde o século dezanove tem sido visto 
como a causa e ‘verdade’ da nossa es-
sência. Define-nos social e moralmente; a 
sua libertação ou funcionamento adequado 
pode ser um fator na saúde, na energia, na 
atividade; a sua frustração é causa de pou-
ca saúde, de ausência de ortodoxia social, 
até de loucura” (Weeks, 1989, p. 12).

A conjugação de deficiência com 
sexualidade resulta numa rede de ambi-
guidades, em que, regra geral, a ‘diferença’ psíquica ou física, 
designadamente nas suas eventuais consequências sexuais, é 
potencializada socialmente.

2. DEFICIÊNCIA MENTAL E SEXUALIDADE
Embora a maturação biológica seja fundamental para a sexuali-
dade, o desenvolvimento sexual desenrola-se largamente para 
além desta dimensão, envolvendo também fatores psicosso-
ciais, que contemplam, de uma forma genérica, aspetos cogni-
tivos e afetivos, bem como o modo como estes são integrados 
e vivenciados individualmente e na esfera relacional. Frequen-
temente, as pessoas com deficiência mental apresentam pa-
râmetros neurofisiológicos associados à expressão da sexua-
lidade em tudo idênticos aos conotados com a normatividade, 
mas revelam um atraso no desenvolvimento psicoafetivo, seja 
porque este se iniciou mais tardiamente e/ou demonstra uma 
evolução lentificada.

Em paralelo, a deficiência mental revela uma grande di-
versidade no que concerne às competências cognitivas mo-
bilizáveis, o mesmo acontecendo com as aptidões nas áreas 
da comunicação, autocuidados, uso de recursos comunitários, 
vida familiar, autocontrolo, interação social, escolaridade e 
trabalho, lazer, saúde e segurança. Entre um sujeito portador 
de uma deficiência mental ligeira, por vezes nem sequer iden-
tificável pelas pessoas com quem se relaciona, e outro com 
uma deficiência mental profunda, existem diferenças que não 
se prestam a qualquer tipo de comparação. Esta larga ampli-
tude, emergente do grau de severidade da deficiência mental, 

por sua vez, vai confrontar-se com a elevada heterogeneidade 
dos comportamentos afetivos e sexuais, numa ‘amálgama’ de 
possibilidades quase infinita.

O trajeto de socialização vai-se desenhando no quo-
tidiano de todos nós, possibilitando a receção, integração e 
emissão de uma multiplicidade de mensagens verbais e não 
verbais, por vezes contraditórias, que fluem através de olhares, 
emoções, atitudes, comportamentos, e até silêncios. A apren-
dizagem de conteúdos sexuais pode decorrer em múltiplos 
contextos e ocasiões, por vezes sem que nos apercebamos 
que tal está a acontecer. A par destas aprendizagens espon-

tâneas, desprovidas de intencionalidade, 
podem, e devem também ocorrer aprendi-
zagens estruturadas e dirigidas, tendo por 
suporte uma ação programada, com ob-
jetivos específicos e concretos. Estamos 
assim perante os dois formatos de educa-
ção sexual: implícita e explícita.

Refletindo sobre os principais con-
textos e agentes intervenientes na educa-
ção sexual informal ou informal, incluindo 
junto da população com deficiência men-
tal, vamos encontrar: a família, a comuni-
cação social, os pares e a escola.

Quanto à família, constituindo, su-
postamente, o palco prioritário do desenvolvimento inicial da 
sociabilização, bem como, supostamente, o espaço principal 
dos valores e afetos, deveria servir de alicerce à construção 
das primeiras modelagens cognitivas e afetivas da sexualida-
de, através de uma educação de caráter progressivo. A rea-
lidade é, contudo, substancialmente diferente demonstrando 
inúmeras dificuldades e omissões.

Relativamente aos media, não obstante o seu poder de 
‘invasão constante’, apresentam-nos um ‘menu sexual pronto 
a consumir’, denotando um modelo fantasioso da sexualidade, 
quase que exclusivamente centrado nas ‘técnicas para o bom 
sexo’, apanágio de pessoas jovens, saudáveis e, preferencial-
mente, bonitas. Em poucas palavras: embrulho atrativo mas 
quase vazio de conteúdo. 

Os pares são frequentemente a força motora da apren-
dizagem sexual, ainda que por vezes conflituante e distónica, 
porque carregada de movimentos de identificação/oposição. 
Por outro lado, ao incorporarem o quadro referencial dos cole-
gas, amigos ou parceiros amorosos, vão tender a reproduzir as 
influências que acomodaram intrinsecamente sendo, contudo, 
desejável que possam realizar autocrítica e, consequentemen-
te, seleção das atitudes e comportamentos adaptativos. No 
âmbito da ‘diferença’, mental ou física, os pares podem cons-
tituir uma fonte de acentuação, por vezes até cruel, da discri-
minação, mas, obviamente, também podem exercer um papel 
promotor de igualdade.

Por fim, a escola e os seus profissionais, tantas vezes 
responsabilizados por falharem onde os outros nem sequer 
tentam agir. Sendo, por inerência, uma entidade em que impe-
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1. INTRODUÇÃO
Ponto de partida: o corpo e a vivência individual e coletiva da 
corporalidade enquanto centros da identidade pessoal.

O corpo não constitui apenas uma entidade de natureza 
orgânica, nem somente uma matriz sobre a qual a cultura for-
mata guiões específicos. Na verdade, o corpo é uma realidade 
multidimensional, onde se inscrevem e articulam mecanismos 
biológicos, psicológicos e sociais (Cardoso, 2010). Cada pes-
soa não só tem um corpo, mas também é um corpo, que se 
encontra ativamente envolvido no seu próprio desenvolvimento 
ao longo da vida (Seymour, 1998). A constatação da intangibi-
lidade do significado do corpo no seu todo, originou uma visão 
da corporalidade enquanto sistema permanentemente aberto 
à construção/reconstrução, alicerçada nos discursos prove-
nientes das várias abordagens (Butler, 1993; Haber & Renault, 
2007; Yardley, 1993).

A história da humanidade revela-nos que desde sempre 
existiram atributos mentais ou físicos que, ao reenviarem para 

um afastamento da normatividade, acabaram por se enraizar 
em torno da ideia Ser(-se) diferente. Perspetivando as raízes 
desta “constante humana” (Albrecht, 1992, p. 36), constata-se 
que as pessoas deficientes, sendo percecionadas como por-
tadoras de um estigma (Goffman, 1968), têm sido desvalori-
zadas, ignoradas e alvo de desconfiança (Edmonson, 1988), 
vendo-se frequentemente privadas de uma qualidade de vida a 
que indubitavelmente têm direito.

A legitimação, na Antiguidade, do infanticídio aquando do 
nascimento com malformações; a proibição, imposta durante o 
Judaísmo, da participação no culto, sob o risco de profanar o 
santuário; a associação da imperfeição corporal à impureza, ao 
pecado, ao diabo ou à imoralidade; a chacota social (por exem-
plo, em inúmeras ocasiões os sujeitos com debilidade mental 
eram escolhidos para exercerem a figura de bobo da corte; nos 
jogos romanos os anões eram obrigados a lutar com mulheres 
ou animais); a caridade e a autorização para mendigar como 
respostas sociais face aos ‘infortunados’; e o isolamento asilar, 
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Tendo o cuidado de utilizar uma linguagem concisa e ade-
quada ao nível educacional do indivíduo e procurando evitar 
termos técnicos ou pejorativos, a abordagem visará os seguin-
tes tópicos:

1. Informação sexual: Perspetivada segundo os parâmetros 
gerais que caracterizam a educação sexual, direcionan-
do-se posteriormente para o fornecimento de informações 
acerca das eventuais consequências do quadro clínico so-
bre a sexualidade.

 
2. Desmistificação de crenças sociais: Atendendo a que 

muitos dos obstáculos encontrados na readaptação sexual 
resultam de estereótipos negativos e de atitudes precon-
ceituosas e discriminatórias, torna-se premente desafiar e 
desmontar as construções dominantes. A aceitação passiva 
e resignada das limitações produzidas socialmente, deverá 
dar lugar a uma postura ativa de redescoberta do erotismo e 
do sexo, a partir de um corpo alterado.

 
3. Reestruturação cognitiva: Partindo da identificação dos 

pensamentos desadaptativos associados à sexualidade 
pós-deficiência, corrigir distorções no processamento infor-
mativo (catastrofização, generalizações negativas abusivas, 
inferências arbitrárias e raciocínios circulares), encorajando 
o estabelecimento de padrões cognitivos que possam con-
gregar a ideia de que a sexualidade continua a ser possível 
e gratificante. Igualmente inadequadas são as expetativas 
irrealistas, por vezes fundamentadas numa sexualidade ex-
clusivamente funcional (sedimentada no passado pré-defi-
ciência), as quais têm de ser dissipadas, face às eventuais 
restrições das circunstâncias actuais.

 
4. Modificação comportamental: O patamar da promoção 

de alterações comportamentais representa o núcleo cen-
tral da reabilitação sexual. As estratégias terapêuticas utili-
zadas deverão:

 
 a. fomentar a consolidação das bases afetivas do par rela-

cional, sempre que este exista;
 
 b. reforçar as competências comunicacionais e a assertivi-

dade sexual (verbalização de expetativas, medos, dificulda-
des, preferências e fantasias sexuais); 

 
 c.  promover e valorizar os novos contornos dos papéis de 

género, de modo a que as identidades masculina ou femini-
na possam persistir de um modo sintónico;

 
 d. alargar o leque de interesses eróticos e de iniciativas se-

xuais (valorização das zonas erógenas ditas secundárias e 
da sexualidade extra genital, uso de novas técnicas sexuais 
e adoção de posições compatíveis com as aptidões físicas).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da temática sexual produzir uma infinidade de discursos 
e imagens que lhe acarretam uma visibilidade social inimaginá-
vel há alguns anos atrás, esta banalização da sexualidade não 
traduz uma proporcional melhoria da saúde e bem-estar sexual. 
O núcleo central da sexualidade, aquele que acontece no regis-
to do espaço privado, continua a cristalizar inúmeras dúvidas, 
ignorâncias e, sobretudo, ideias preconceituosas. Sendo isto 
tendencialmente verdadeiro no contexto global da sexualidade, 
adquire uma preponderância ainda maior no âmbito da deficiên-
cia mental ou física. A conjugação da deficiência com a prática 
sexual gera ambivalência, sendo frequentemente percecionada 
como conflituante, quer pelo próprio, quer pelos outros.

As pessoas com deficiência são cidadãos de pleno direi-
to, incluindo ao nível da sexualidade. “Ninguém deve ser discri-
minado no âmbito da sua vida sexual e reprodutiva, no acesso 
aos cuidados e/ou serviços. Todas as pessoas têm direito à 
igualdade no acesso à educação e informação, de forma a pre-
servar a sua saúde e bem-estar(...). Nenhuma pessoa deve ser 
discriminada (...) por razões de idade, orientação sexual, defi-
ciência física ou mental”. (Carta de Direitos Sexuais e Repro-
dutivos – International Planned Parenthood Federation, 1995)
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ra a transmissão de informação com recurso a metodologias 
pedagógicas aperfeiçoadas na experiência da prática profis-
sional, a escola deveria ter um apreciável protagonismo na 
formação pessoal, incluindo a dimensão da sexualidade, dos 
que a frequentam.

No que respeita à educação sexual daqueles que apre-
sentam deficiência mental, resulta do que atrás foi exposto, 
uma exigência de procura de equilíbrio na adequação da inter-
venção ao grau de deficiência e ao foco pretendido na aborda-
gem da sexualidade.

Apontam-se de seguida os objetivos gerais que julgamos 
necessário ter em consideração num programa de educação 
sexual com esta população, tendo os mesmos sido por nós im-
plementados, em articulação com os profissionais no terreno, 
em escolas e outras instituições que prestam serviços junto de 
sujeitos com deficiência mental.

 Fase 1: Desenvolver o conhecimento de si próprio e do ou-
tro nas dimensões física e psicológica, promovendo a per-
ceção tolerante das diferenças e incentivando a expressão 
de emoções, afetos e valores.

 
 Fase 2: Promover o reconhecimento das diferenças asso-

ciadas à identidade sexual (homem/mulher) e à identidade 
de género (masculino/feminino), quer a nível corporal quer 
a nível dos papéis sexuais, focalizando nas transformações 
ocorridas ao longo do desenvolvimento psicossexual.

 
 Fase 3: Contextualizar o desenvolvimento psicossexual num 

contexto relacional, promovendo a compreensão das for-
mas de expressão sexual, associando-as a comportamentos 
com exigência de consentimento recíproco e articulando-as 
com as noções de espaço público e privado.

  
Fase 4: Promover o reconhecimento de situações de risco 
e a aprendizagem de estratégias a utilizar perante estas, de 
forma a garantir interações seguras. Explorar a noção de 
consequência e promover competências decisionais, real-
çando as situações que exijam respostas assertivas.

 
 Fase 5: Estimular a perceção da sexualidade como uma di-

mensão da existência humana, alicerçada sobre uma matriz 
afetiva e não apenas sobre uma componente repressiva. 
Criar um clima propício à estimulação da curiosidade sobre 
aspetos não abordados ou pouco desenvolvidos (fecunda-
ção, gravidez, nascimento, masturbação, contraceção, namo-
ro, casamento, infeções sexualmente transmitidas, outros). 
De acordo com as solicitações, facultar sessões e respostas 
individualizadas e adaptadas ao grau cognitivo dos sujeitos.

Este programa foi concebido para ser desenvolvido ao longo 
de 10 sessões, de cerca de 2 horas cada, tendo vindo a ser 
utilizado quer com grupos que integram alguns elementos com 
deficiência mental, quer em grupos apenas compostos por 

sujeitos com este tipo de deficiência. Para cada fase foi de-
senvolvido um conjunto de propostas de atividades práticas, 
muitas delas implicando role play, bem como metodologia de 
avaliação do grau de eficácia de cada sessão e do programa 
de educação sexual, após a sua conclusão.

3. DEFICIÊNCIA FÍSICA E SEXUALIDADE
À luz do modelo médico, centrado sobre o problema, o enfo-
que é direcionado para a avaliação das consequências fisioló-
gicas da deficiência sobre a resposta sexual. Por sua vez, os 
críticos da perspetiva biomédica, em grande parte aglutinados 
em torno do modelo social, atribuem responsabilidades à me-
dicina no “processo de invalidação das pessoas deficientes” 
(Hughes, 2000, p. 559), na medida em que se apropriou da 
‘jurisdição’ do corpo, contribuindo para uma estetização cor-
poral que está longe de se rever num corpo alterado. Num 
outro patamar de reflexão, argumentam que a intervenção e a 
investigação produzidas em torno da sexualidade dos sujeitos 
deficientes é controlada por médicos, psicólogos e sexólogos, 
para quem a “sexualidade ou não é um problema, porque não 
é uma questão, ou é uma questão, porque é vista como um 
problema” (Shakespeare, 1996, p. 191).

A assunção da sexualidade na deficiência como uma au-
sência, resulta do estereótipo de que o sujeito deficiente é asse-
xuado (Milligna & Neufeldt, 2001; Tepper, 2000). Paralelamente, 
o facto de a autoconfiança sexual se encontrar enraizada em 
ideais de beleza, desempenho e independência, produz con-
sequências ao nível da autoimagem, alimentando perceções de 
reduzida capacidade para suscitar atração nos outros, que vão 
reforçar internamente estereótipos construídos socialmente.

A educação sexual face a pessoas com deficiência física 
(e não só...) deverá alicerçar-se sobre uma matriz alargada, que 
ultrapasse as fronteiras da sexualidade genital e orgásmica; 
caso contrário, há o risco de incorrer num reducionismo que, 
na pior das hipóteses, poderá levar a que o sujeito conclua que 
‘acabou’ para a vida sexual. Ao definir Saúde Sexual como “a 
integração dos aspetos somáticos, emocionais, intelectuais e 
sociais do ser sexuado de formas enriquecedoras e que valo-
rizem a personalidade, a comunicação e o amor”, a OMS for-
neceu-nos uma conceptualização suficientemente flexível para 
que possamos entender a sexualidade à luz da diversidade de 
comportamentos capazes de proporcionar afetividade, intimi-
dade e satisfação sexual.

De acordo com as características individuais do sujeito 
portador de deficiência física, a educação sexual, bem como 
a própria intervenção terapêutica realizada pelos técnicos a 
tal habilitados, pode orientar-se para a promoção do retorno 
a uma sexualidade em tudo idêntica à do período anterior à 
deficiência, ou para a sua redefinição em consonância com os 
comportamentos passíveis de serem mobilizados durante o 
envolvimento sexual. (Para informação complementar referen-
te a questões de avaliação e intervenção consultar: Cardoso, 
2003; Cardoso, 2004).
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sentem-se inseguros para tratar este tema. Num e noutro caso, 
é fundamental criar momentos, tão informais quanto possível, 
de encontro com as famílias, onde possa haver a identificação 
de necessidades, que deverá ser acompanhada de um com-
promisso de realização de encontros de pais com os profissio-
nais. Tal cooperação entre pais e técnicos é da maior impor-
tância, já que ambos os grupos ganham confiança se sentirem 
que partilham objetivos, e uma linha de comunicação deverá 
resolver qualquer problema que surja.

A Colaboração de toda a equipa é fundamental para 
que haja uma compressão dos objetivos e não podemos es-
quecer a importância da educação implícita e informal, de 
modo a identificar um quadro de conduta coerente, para que 
todos estejam convictos do que se faz e para que se faz.

Os Apoios na Comunidade são relevantes pois deve ser 
feita uma identificação de organizações com as quais se poderá 
vir a estabelecer parcerias ou protocolos para o desenvolvimen-
to de ações, favorecendo também a acessibilidade a serviços 
disponíveis na comunidade, numa perspetiva de plena inclusão.

A CERCIOEIRAS tem desenvolvido um Programa de 
Educação Sexual, que é adaptado às necessidades, progres-
são e cultura dos participantes, que neste caso têm idades 
compreendidas entre os 18 e os 50 anos. Este programa é 
também flexível pois vai sendo construído com o contributo 
das pessoas com deficiência, na medida em que identificam 
os meios de comunicação e de materiais, que mais potenciali-
zam a sua compreensão e participação. As competências de 
comunicação são com frequência, uma área menos forte nas 
pessoas com deficiência intelectual. Deve ser realizado um 
treino dos jovens a comunicarem os seus sentimentos, neces-
sidades, opiniões e a aceitar a dos outros.

Quem trabalha com a população com deficiência intelec-
tual sabe que uma das suas características é a inconstância e 
fragilidade da sua autoestima, rejeitando muitas vezes a sua 
imagem corporal e desvalorizando as suas limitações. Deve ser 
facilitada uma atitude de conforto e adequação da sua imagem 
corporal, aumentando o conhecimento de si próprio; identifi-
cando as características que gostamos nos outros e fomentan-
do o treino de tomadas de decisão.

Temos inúmeros elos de ligação de acordo com o papel 
social que desempenhamos, em cada momento. Com as pes-
soas com deficiência intelectual isto não se passa exatamente 
da mesma maneira. A sua reduzida liberdade leva a um fre-
quente isolamento social, longe da companhia e do relaciona-
mento com outros jovens da sua idade. É importante estimular 
a identificação e descoberta das emoções; desenvolver ati-
tudes de compreensão e respeito pelos sentimentos de cada 
um; distinguir vários tipos de relacionamento e treinar compe-
tências para conhecer outras pessoas.

No programa de Educação Sexual são abordados te-
mas como: a saúde sexual e reprodutiva; a importância da 
higiene corporal (ex. importância para a saúde); anatomia e 
fisiologia (ex.: identificar as diferentes partes do corpo mas-
culino e feminino; adquirir vocabulário adequado, identificar as 

transformações do seu corpo); fecundação gravidez e par-
to (ex.: entender as responsabilidades na tomada de decisão 
da maternidade/paternidade); a contraceção (ex. conhecer 
alguns métodos, consultas de planeamento familiar e médico 
de família); doenças de transmissão sexual (ex. conhecer as 
regras de prevenção e conhecer os recursos de saúde a que 
podem solicitar ajuda).

“São esquisitas as fases de crescimento do nosso corpo. Com 
o passar de tempo comecei a tomar consciência do meu novo 
corpo. Comecei a sentir a necessidade de explorar o meu cor-
po. Fui falando com a minha mãe para ela me explicar o que 
se passava. “ (C.F.)
“Para mim foi importante começar a ter a menstruação por-
que a minha mãe me disse que começava a ser uma mulher. 
Era muito importante para mim ter uma família, mas sei que 
é muito difícil, que preciso de muita ajuda.” (I.K.)
“Foi muito importante conhecer bem a minha namorada, 
para nos sentirmos os dois à vontade antes de começar a ter 
relações sexuais”. (J.N.)

Não há dúvida que a população com deficiência intelectual 
corre um risco acrescido em relação à possibilidade de vir a 
ser vítima de Abuso Sexual. Este risco adicional prende-se 
com a possibilidade dos potenciais abusadores se aproveita-
rem da falta de conhecimento dos jovens nesta área, da sua 
dificuldade em verbalizar, o eventual abuso, ou mesmo em se 
fazerem acreditar. Torna-se assim imperativo uma intervenção 
na área da prevenção de situações de abuso e violência sexual. 
É importante aprender a distinguir abuso sexual de outro tipo 
de contacto; reconhecer e evitar situações de risco; adquirir 
comportamentos preventivos face aos abusos e perceber a 
importância de pedir ajuda face a situações de abuso sexual.

“As pessoas com deficiência são mais frágeis e precisam de 
conhecer maneiras de se proteger dos perigos” (J.N.)
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Muitos defenderam, ao longo dos tempos, que pelo facto de 
uma pessoa ter uma deficiência deveria ser excluída dos pro-
gramas de educação sexual. Hoje em dia, desfeitos alguns mi-
tos, sabe-se que as pessoas com deficiência intelectual são 
seres sexuados como os demais e que, uma intervenção na es-
fera da educação sexual é tão, ou mais importante, do que para 
o resto da população, porque partilham dos mesmos desejos 
e curiosidades, apesar de não terem as mesmas experiências 
e oportunidades.

“O gostar de alguém, querer ter namorada, querer ter vida 
sexual e ter uma família é algo tão normal para todos, por-
que não o havia de ser também para nós”. (C.F.)

A nossa prática no contacto com as famílias e com muitos pro-
fissionais das áreas da educação e reabilitação, parte da firme 
convicção de que a população com deficiência intelectual po-
derá desenvolver comportamentos mais adequados e viver a 
sua sexualidade de forma mais positiva, gratificante e sem ris-
cos, através de uma intervenção estruturada de um programa 
de educação sexual.

Todos sentimos da mesma maneira, temos as mesmas ne-
cessidades e o nosso corpo passa pelas mesmas transforma-
ções, por isso não devíamos de aprender de maneira diferen-
te. Precisamos de saber de tudo, para poder tomar decisões e 
fazer escolhas acertadas para nos protegermos. (V.B.)

Antes de iniciar uma intervenção, é recomendável ter em conta 
alguns aspetos que podem contribuir para o seu sucesso.

A Colaboração da Família é o ponto fulcral de toda a 
abordagem, pois verificam-se predominantemente dois tipos 
de atitude: uns ignoram que o desenvolvimento biológico e se-
xual dos seus filhos não está comprometido e que, por isso, 
eles têm os mesmos desejos e expectativas que a restante po-
pulação; outros vivem na angústia por considerarem que esta 
é uma importante área de intervenção, mas sentem alguma 
impotência para intervir, já que não detêm conhecimentos sufi-
cientes, não sabem como abordar o assunto ou simplesmente 

Intervenção na 
Área da Educação Sexual  
com a População com  
Deficiência Intelectual

“Para lá das aparências eles são, antes  
de tudo, homens e mulheres, pessoas, jovens 
ou idosos, com os mesmos sentimentos,  
os mesmos pensamentos, as mesmas  
aspirações das pessoas do mesmo  
sexo ou da mesma idade.” — UNESCO, 77

— Ivone Félix 
Licenciada em Terapia Ocupacional, Curso  
de Intervenção Sistémica e Terapia Familiar  
e Formadora na área da Sexualidade Humana; 
Diretora Executiva da CERCIOEIRAS; Autora  
e coautora de diversos artigos em revistas  
e coautora de três livros sobre a sexualidade na 
infância e nas pessoas com deficiência intelectual. 
— Raquel Pereira
Licenciada em Terapia Ocupacional e Diretora 
Técnica do Centro de Atividades Ocupacionais  
e responsável do Grupo de Auto Representantes  
da CERCIOEIRAS.
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O Átomo é constituído por uma equipa pluridisciplinar de 
psicólogos, professores, técnicos de serviço social, técnicos 
de reabilitação entre outros, todos pertencentes aos diversos 
departamentos da CERCIAG. Estes técnicos, além de asse-
gurarem a dinamização das sessões regulares com clientes, 
dinamizam as variadas ações de formação e de sensibilização, 
bem como apresentações públicas do Átomo. Pontualmente 
surge a pertinência de recorrer a profissionais externos, no-
meadamente médicos, enfermeiros, investigadores, ou ainda 
a outros projetos/programas de temáticas específicas para in-
tervenções junto dos nossos clientes ou colaboradores.

Os conteúdos do programa consistem na abordagem das 
funções básicas da sexualidade, o corpo e as mudanças pro-
duzidas ao longo da vida, o enamoramento e o amor, práticas 
e orientações sexuais, abuso sexual e violência nas relações, 
infeções sexualmente transmissíveis e contraceção, papéis de 
género, entre outros assuntos relacionados.

As metodologias utilizadas nas sessões de educação 
afetivossexual consistem na sua maioria em dinâmicas de gru-
po, sessões de debate, apresentações expositivas, construção 
de materiais, técnicas de expressão plástica 
e questionários. As sessões do Átomo divi-
dem-se em dinâmicas para grupos de clien-
tes autónomos e o “Despertar Sensações” 
para clientes mais dependentes. Também as 
diferentes temáticas abordadas estão dividi-
das em níveis, tendo em conta os potenciais 
e necessidades das pessoas apoiadas.

Atualmente, e como processo natural 
de evolução, desenvolvem-se diversas ações 
de formação dirigidas a públicos-alvo espe-
cíficos (jovens e adultos com ou sem defi-
ciência, técnicos, escolas — alunos e pro-
fessores, etc.).

Em 2009, surgiu a necessidade de com-
pilar a informação recolhida e criar um instrumento orientador 
do Projeto. Desta forma, em janeiro de 2010, foi lançado o Ma-
nual "O sexo dos anjos ou os anjos sem sexo?", onde está des-
crita a génese do projeto, assim como a metodologia e os ins-
trumentos utilizados. Este manual serve ainda de guia a outras 
entidades que queiram implementar sessões de educação afe-
tivossexual para pessoas com deficiência e/ou incapacidade.

Considera-se fundamental a educação afetivossexual 
através duma adequada, variada e correta informação. Ade-
quada, enquanto correspondente às características do mo-
mento evolutivo e capacidades da pessoa; variada, contem-
plando não só os aspetos relativos à anatomia e fisiologia da 
sexualidade, mas também aos aspetos afetivos, de relação 
pessoal, de prazer; e correta, baseando-se em conhecimentos 
fidedignos e livres de preconceito.

O Átomo pretende assim promover e fomentar compor-
tamentos saudáveis, dotando as pessoas com deficiência ou 
incapacidade de mais informação, tornando-as menos vulne-
ráveis a situações de abuso e maus tratos. Almejamos a exis-

tência de pais/familiares mais informados e menos receosos, 
menor preconceito e discriminação, com respeito pelos direi-
tos e necessidades destas pessoas. Ainda relativamente às 
famílias/significativos, desejamos que estas deixem de pensar 
que a educação afetivossexual só serve "para dar ideias" so-
bre sexo aos seus filhos/familiares. É fundamental que estas 
ultrapassem definitivamente as influências conservadoras de 
origem cultural e religiosa; que reconheçam a sexualidade dos 
seus filhos/familiares como uma necessidade básica e um di-
reito; que abandonem duma vez por todas a perceção da se-
xualidade exclusivamente na sua dimensão genital.

Quanto aos profissionais que trabalham na área da defi-
ciência, pretendemos que existam equipas afetas a 100% ao 
desenvolvimento de iniciativas desta natureza em todas as insti-
tuições que trabalham com esta população; que seja uma prio-
ridade a formação destes profissionais (auxiliares, monitores, 
técnicos, dirigentes, etc.) na área da educação afetivossexual.

Finalmente, quanto às pessoas com deficiência ou inca-
pacidade, lutamos para que tenham a oportunidade e o apoio 
necessário a um saudável desenvolvimento psicoafectivo 

através de informação responsável, adequa-
da às suas capacidades, às suas necessi-
dades, expetativas e potenciais. Que sejam 
livres de exprimir os seus sentimentos e as 
suas emoções.

Em 2015 a CERCIAG viu reconhecida 
mais esta iniciativa no âmbito dos serviços 
prestados à população adulta com deficiên-
cia e/ou incapacidade. O Átomo, programa 
de educação afetivossexual foi assim distin-
guido como iniciativa de elevado potencial 
de empreendedorismo social juntamente 
com outras 130 iniciativas, eleitas pelo MIES 
– Mapa de Inovação e Empreendedorismo 
Social como boas-práticas de inovação e 

empreendedorismo social. O MIES teve como objetivo mapear 
iniciativas de elevado potencial de empreendedorismo social 
no Norte, Alentejo e Centro do país utilizando como base a 
metodologia ES+. O projeto foi desenvolvido pelo IES – Social 
Business School e pelo IPAV – Instituto Padre António Vieira e 
foi possível com o envolvimento e financiamento da Fundação 
Calouste Gulbenkian, da Fundação EDP e do Programa Ope-
racional de Competitividade - Compete. O projeto teve ainda 
como parceiros nacionais o IAPMEI – Agência para a Compe-
titividade e Inovação, I.P. e a RHmais, e parceiros internacio-
nais a SIX - Social Innovation Exchange, e o Euclid Network.

Já em 2016, através do Programa Nacional de Finan-
ciamento a Projetos pelo INR, I.P., o Átomo adquiriu diverso 
material pedagógico e de estimulação sensorial que permitirá 
uma mais completa abordagem às temáticas dinamizadas e fo-
mentará um conhecimento mais aprofundado dos conteúdos 
programáticos.

CERCIAG / Átomo / 2016

— José Pedro Galveias
José Pedro de Lemos Matoso Galveias. Psicólogo; 
coordenador e diretor técnico dos Centros  
de Atividades Ocupacionais; coordenador  
do programa Átomo; CERCIAG.

O Programa Átomo é uma atividade de desenvolvimento psi-
coafetivo implementada com base no Artigo 25º da Conven-
ção dos Direitos das Pessoas com Deficiência — ONU “(…) 
a) Prestar às pessoas com deficiência a mesma qualidade e 
o mesmo padrão de cuidados ou programas de saúde gratui-
tos ou não, que os dispensados às outras pessoas incluindo 
os cuidados prestados na área sexual e da reprodução e os 
programas de saúde com as premissas de que é um direito 
e uma necessidade”. A CERCIAG considera esta atividade 
de extrema importância, uma vez que potencia o equilíbrio 
emocional e afetivo, já que a sexualidade é uma parte funda-
mental da nossa personalidade que, no caso das pessoas 
com deficiência, necessita de orientação e ajuda para o seu 
correto desenvolvimento.

O Projeto Átomo surgiu da análise das necessidades 
detetadas no âmbito do apoio afetivo-sexual às pessoas com 
deficiência, suas famílias e profissionais de reabilitação que 
com elas trabalham. Com este projeto pretendeu-se colmatar 
a lacuna há muito sentida no que concerne à abordagem da 
sexualidade da pessoa com deficiência. Surgiu fundamental-
mente da necessidade de responder às diversas dúvidas so-
bre sentimentos, emoções, dúvidas sobre afetividade, desejo, 
prazer, erotismo, em suma, questões sobre a temática afetiva-
sexual, mas também relacional e social. Estas questões come-
çaram a ser colocadas pelos jovens e adultos com deficiência 
à equipa da CERCIAG, que muitas vezes não se sentia à von-
tade para responder às mesmas tendo mesmo alguma dificul-
dade por desconhecimento ou receio. Perante a dificuldade 
e o tabu existente sobre esta temática, a CERCIAG viu-se na 
obrigação de falar e trabalhar abertamente estas questões.

Neste sentido, o Átomo tem como objetivos principais for-
necer às pessoas com deficiência informação, conhecimentos 
e capacidades que lhes permitam um saudável desenvolvimen-
to psicoafetivo; fornecer às pessoas de apoio/colaboradores 
da CERCIAG conhecimentos e instrumentos, que lhes permi-
tam levar a cabo, de forma contínua e consciente, um melhor 
apoio ao desenvolvimento psicoafetivo das pessoas com defi-
ciência; e fornecer às famílias informação, que lhes permita ul-
trapassar medos e tabus, favorecendo a mudança de atitudes 
e contribuindo positivamente para o processo de desenvolvi-
mento e autonomia dos seus filhos com deficiência.

Programa de Educação 
Afetivo-Sexual  
ÁTOMO — CERCIAG
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A forma como estes conhecimentos são transmitidos e a 
promoção das diferentes competências através de um instru-
mento de prevenção primária em formato de jogo relaciona-se 
com a necessidade de cativar as crianças através de ativida-
des lúdicas que aumentem a sua motivação e de as fazer par-
ticipar ativamente podendo, ainda, facilitar a consolidação dos 
conhecimentos, uma vez que o jogo pode ser jogado mais do 
que uma vez. O jogo “Vamos Prevenir! As Aventuras do Búzio 
e da Coral”, consiste, assim, num jogo de tabuleiro que alude 
ao tema geral do mar no qual as personagens Búzio e Coral 
acompanham a criança nesta aventura.

O jogo apresenta 84 atividades, que visam trabalhar 
seis temas que a investigação aponta como sendo os mais 
relevantes a ensinar às crianças para a prevenção desta pro-
blemática (ver Maria & Ornelas, 2010; Martyniuk & Dworkin, 
2011; Sánchez, 2001): 1) “Corpo/Toques”; 2) “Emoções”; 
3) “Dizer Sim/Dizer Não!”; 4) “Segredos”; 5) “Internet” e 6) 
“Pedir Ajuda”. Cada um destes temas engloba dois níveis de 
“Atividades” — atividades de nível I, mais simples, dirigidas a 
crianças que jogam pela primeira vez o jogo, e que ocorrem 
no Mar das Conchas, e atividades de nível 
II, mais complexas, a realizar apenas depois 
de a criança ter completado duas ativida-
des de nível I, de cada tema, que ocorrem 
no Mar Turbulento.

Por sua vez, as atividades estão organi-
zadas em diferentes categorias: “Pintar/De-
senhar”, “Mímica” (Davis & Gidycz, 2000), 
“Contar” e “Identificar” (Topping & Barron, 
2009). Desta forma, obtém-se um conjunto 
de atividades, complementadas com alguns 
materiais de apoio, como o “Dado de Emo-
ções”, o “Dado Numérico”, “Cartões Mapa 
do Tesouro”, “Cartas de Emoções”, “Cartas 
de Expressões”, “Cartas de Segredos” e 
“Cartas de Situações”.

Ao longo do jogo, por cada atividade realizada com su-
cesso, a criança vai ganhando pequenas “pedras preciosas” 
para ir colecionando no seu “saco do tesouro”. Esta compo-
nente do jogo tem por base a importância do reforço positivo 
nos programas preventivos (Martyniuk & Dworkin, 2011). Para 
além das atividades supracitadas, desenvolveu-se também um 
Manual que acompanha o jogo, a que se chamou “Bússola do 
Adulto”, que pretende transmitir conhecimentos sobre o abuso 
sexual infantil aos adultos para ajudá-los a proteger as crian-
ças de uma potencial situação abusiva, bem como ensiná-los 
a lidar com uma possível revelação, o que se tem demonstra-
do uma das maiores lacunas dos programas existentes e que 
parece ser imprescindível para uma prevenção eficaz (Marty-
niuk & Dworkin, 2011). Os principais objetivos deste guia são, 
então, facultar informação real e teoricamente fundamentada 
acerca desta temática, por forma a tornar os adultos mais in-
formados e mais sensibilizados sobre: o que é o abuso sexual 
infantil; quem são as vítimas e os abusadores; que estratégias 

é que estes utilizam para abordar as crianças; o que fazer pe-
rante uma suspeita de abuso sexual; a que entidades sinalizar 
a situação e pedir ajuda.

Uma vez que este jogo foi desenvolvido no âmbito de uma 
tese de mestrado em Psicologia Comunitária e Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco (ISCTE-IUL), além de ter sido 
construído de forma teoricamente fundamentada, realizou-se 
ainda um pré-teste aos materiais, essencial na medida em que 
permitiu analisar de que forma este jogo parece constituir-se, 
por um lado, como relevante para a problemática em si e, por 
outro, como sendo adequado à população alvo a que se des-
tina, analisando-se, em simultâneo, a sua clareza, adequação 
e compreensão. O pré-teste permitiu, ainda, auscultar os vá-
rios atores que devem estar envolvidos na prevenção primária 
do abuso sexual de crianças: pais, técnicos de várias áreas e 
as próprias crianças (Topping & Barron, 2009) e ter em conta 
as suas contribuições para a construção de uma ferramenta 
de prevenção adequada ao público-alvo. Em termos gerais, 
este estudo permitiu verificar que jogo foi considerado mui-
to relevante, especialmente devido à escassez de programas 

de prevenção primária do abuso sexual em 
Portugal, cuja linguagem e atividades se 
mostraram compreensíveis, quer para pais 
e técnicos, quer para as próprias crianças.

Conclui-se que, para além da neces-
sidade de construir materiais de prevenção 
primária no nosso país, os mesmos devem 
ser pensados com a população a quem se 
destinam por forma a desenvolver materiais 
que sejam relevantes e adequados. Nesse 
sentido, estão já a ser construídos mate-
riais para crianças em idade pré-escolar e 
para adolescentes.

Finalmente, uma avaliação preliminar 
de impacto do jogo nas crianças e seus 
cuidadores encontra-se em fase de con-

clusão, procurando analisar-se em que medida o mesmo po-
tencia, tal como esperado, a promoção de conhecimentos e 
competências que visem a redução do risco de potenciais 
situações abusivas.
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A Prevenção primária do 
abuso sexual em Portugal: 
o exemplo do jogo “Vamos 
Prevenir! As Aventuras  
do Búzio e da Coral 
— Jogo de Prevenção 
Primária do Abuso Sexual 
para crianças entre  
os 6 e os 10 anos” 

— Rute Agulhas
Psicóloga Especialista em Psicologia Clínica e da 
Saúde. Perita em Psicologia Forense. Terapeuta 
Familiar. Professora assistente convidada no  
ISCTE–IUL e investigadora no CIS-IUL (Centro  
de Investigação e Intervenção Social). Experiência  
na área da proteção e risco, avaliação forense  
e avaliação e intervenção familiar.
— Nicole Figueiredo
Psicóloga. Mestrado em Psicologia Comunitária  
e Proteção de Menores. Tem especial interesse  
na área da avaliação e intervenção com crianças  
e jovens.
— Joana Alexandre
Psicóloga. Docente universitária no ISCTE–IUL,  
em diferentes licenciaturas e mestrados, nomea- 
damente na licenciatura em psicologia e no  
mestrado de psicologia comunitária e proteção  
de crianças e jovens em risco. Investigadora  
no CIS-IUL (Centro de Investigação e Intervenção 
Social) em áreas como: inclusão, bem-estar em 
crianças e jovens, e na área de proteção e risco. 

O abuso sexual é uma problemática com elevada prevalência 
(Townsend & Rheingold, 2013) não só a nível nacional, mas em 
todo o mundo, com um significativo impacto negativo, quer na ví-
tima, quer na sua família e comunidade, o que justifica uma abor-
dagem de prevenção primária, procurando-se a minimização dos 
fatores de risco, a par da promoção dos fatores de proteção.

A prevenção primária envolve, por um lado, educação so-
bre o abuso sexual, ajudando a criança a distinguir situações 
normativas de situações potencialmente abusivas e, ao mesmo 
tempo, dotá-la de competências que lhe permitam saber o que 
fazer para lidar eficazmente com potenciais situações de risco.

Apesar de existirem bons exemplos de programas de pre-
venção e de materiais em alguns países (p.ex., EUA, Cana-
dá, Espanha), em Portugal o investimento nesta matéria tem 
sido escasso e pouco sistemático. Excetua-se a campanha 
recente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima [APAV], 
sobre abuso sexual infantil (Projeto CARE — Rede de Apoio 
Especializado a Crianças e Jovens Vítimas de Violência Se-
xual; APAV, 2016). Por forma a colmatar esta lacuna, foi desen-
volvido o jogo “Vamos Prevenir! As Aventuras do Búzio e da 
Coral — Jogo de Prevenção Primária do Abuso Sexual para 
crianças entre os 6 e os 10 anos” da autoria de Agulhas, Fi-
gueiredo e Alexandre (2016). Este jogo tem como principais 
objetivos aumentar conhecimentos acerca do abuso sexual de 
crianças, promover o desenvolvimento de competências para 
saber identificar e gerir adequadamente este tipo de situações, 
bem como capacitar crianças, pais/cuidadores e técnicos de 
diversas áreas (e.g., Psicologia, Educação, Intervenção Social) 
para identificar e saber lidar com esta problemática.
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Para onde foi o Zezinho?...
Nicholas Allan (Texto e ilustração)
— Gailivro (2004)

Originalmente escrito em inglês, acresce  
na tradução para português, como se pode 
ler na capa, um subtítulo: A grande história  
de um pequeno espermatozoide.
Com esta pequena frase e a ilustração 
inteligentemente divertida facilmente  
nos remete para a temática em questão.  
Partindo da identidade do personagem 
principal e da sua morada, que partilha com 
mais de 300 milhões de companheiros, no 
corpo do senhor Silva, toda a narrativa tem 
como foco o dia da Grande Competição de 
Natação, para a qual o personagem pratica 
todos os dias. Com informações simples, 
envoltas em ilustrações recheadas de humor 
e perspicazes para os olhares atentos, 
remete-nos para a questão da fecundação 
através de uma narrativa acessível e bem 
estruturada, não deixando de surpreender 
até ao final na sua circularidade e sentido 
apurado de inclusão sobre a identidade  
de cada um.

Recensões

A Mamã pôs um ovo
Babette Cole
— Terramar (1997)

Mummy Laid an Egg originalmente escrito 
e ilustrado pela autora em 1993 (publicado 
em Londres), este livro teve a sua apresen-
tação em Portugal em 1997, tendo depois 
reedições sucessivas na mesma editora. 
Com esta já extinta, teve nova reedição  
em 2011 por uma nova editora.
Constitui-se como um clássico contem- 
porâneo bastante conhecido, abordando  
de forma simples e humorada a explicação  
de como se fazem os bebés. As ilustrações 
peculiares da autora, contêm bastantes 
pormenores numa paleta bastante diversifi-
cada de cores que ilustram de modo singular 
o sintetizado texto. Poderia eventualmente 
pensar-se que é o modo dos pais explicarem 
aos filhos, mas é o inverso que provoca  
no leitor uma gargalhada certeira.

How A Baby Is Made

Escrito e desenhado pelo escritor, professor 
e psicoterapeuta dinamarquês Per Holm 
Knudsen, é publicado em Londres 1975,  
numa edição de Franklin Watts. Traduzido 
em várias línguas, nunca foi publicado  
em Portugal. Curiosamente é conhecido  
e partilhado entre nós na internet através  
da publicação alemã: Wie Vater und Mutter  
ein Kind Bekommen, realizada em março  
de 2008 pelo editor: Quelle & Meyer.
Envolto em alguma polémica entre os 
que aplaudem e os que desaprovam as 
ilustrações explícitas e detalhadas, estas 
bastante realistas, oferecem visualmente 
todo processo de conceção, desde o ato 
sexual até o nascimento.

How Babies Are Made

Um livro escrito por Steven Schepp  
e Andrew Andry publicado originalmente  
pela Time-Life Books, New York (1968)  
e ilustrado por Blake Hampton contando 
com novas reedições.
Este livro destaca-se pelas ilustrações 
de colagens nas páginas direitas do livro 
acompanhando o texto mais científico  
que se apresenta na página esquerda.  
Com clareza e precisão, aborda os 
processos reprodutivos do reino vegetal  
e animal precedendo a sexualidade  
humana e o seu processo reprodutivo, 
acompanhado de uma ilustração inventiva  
e apelativa de entalhes e colagens.

How Did I Begin?
de Mick Manning 
Ilustrado por Brita Granström 

Editado por Franklin Watts em 1997
Partindo de que somos o fruto do carinho 
especial entre a mãe e o pai, este livro 
conduz o leitor através de cada fase de 
desenvolvimento de uma criança, dentro 
do útero ao longo de nove meses. Com 
ilustrações simples e realistas proporciona 
perguntas e oferece respostas. Livro que 
foi indicado para o prémio de livro de Junior 
Science Book Award, (atualmente Science 
Prize da Royal Society). 

— Elvira Cristina Silva 
Docente de educação especial. 
Pós graduação em livro infantil

No âmbito deste dossier  
apresentam-se alguns livros  
infanto-juvenis com publicação  
eventualmente mais significa- 
tiva e relevante para abordar  
a temática da sexualidade junto 
de crianças e adolescentes.
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Apaixonados
Rébecca Dautremer (texto e ilustração)
— Editora Educação Nacional (2007)

Ernesto, o personagem principal está 
apaixonado, mas não sabe muito bem 
declarar o seu amor. As opiniões dos 
diversos personagens sobre a temática,  
são tão diversas quanto metafóricas,  
mas é precisamente na metáfora e no 
mistério que este livro de grande dimensão,  
(infelizmente, com algumas gralhas  
de tradução para a edição portuguesa), 
proporciona uma viagem aos segredos  
do amor. Apaixonados é uma galeria de  
arte que a ilustradora nos oferece através 
das soberbas ilustrações de dupla página.

O que é o amor?
Davide Cali (Texto)
Anna Laure Cantone (ilustrações)
— Gato na Lua (2011)

Na senda das questões à volta do amor não 
se pode descurar este álbum ilustrado com 
texto de Davide Cali e Anna Laura Cantone, 
ambos já bem conhecidos em Portugal.  
Tal como o título nos sugere, a questão 
é feita por quem busca uma resposta 
convincente. A busca é feita por uma criança 
curiosa, a Emma, que percorre toda a 
narrativa, interrogando todos os elementos  
da família em busca das respostas para  
o amor e o estar apaixonado. Embora com  
a tradução para português, se perca alguma 
da poética e do ritmo do texto original, as 
diversas respostas concisas e humoradas, 
remetem-nos também para a metáfora, 
embora, na voz dos personagens se relacio-
nem analogamente com as suas atividades 
preferidas e interesses, tornando-se ainda 
mais hilariante a compreensão que Emma 
faz das respostas, tentando objetivamente 
pô-las em prática.
A ilustração apresenta pequenos detalhes 
de décor retro num ambiente doméstico com 
imensos pormenores, alguma proximidade 
ao cartoon onde existe uma variada paleta 
de cores e elementos de diferentes texturas 
como colagens e tecidos que acasalam 
perfeitamente com o texto, fazendo deste 
livro uma obra filosófica sobre o tema de 
modo hilariante e intensa, indispensável  
para que sejam os leitores a refletir sobre  
a pergunta original.

A vida começa assim
Orientação de Manuela Lazzara Pittoni  
Ilustrações de Ana 
— Queluz: Editorial Globo (s/d)

Integrado numa coleção com o mesmo  
nome e editado por uma editora já extinta, 
este livro, surge por vezes, em alfarrabistas.
As páginas iniciais constituem-se como 
modo introdutório de abordar a reprodução 
da vida vegetal e animal, para de seguida 
versar o momento do nascimento humano  
e consequentemente a sexualidade. Uma 
viagem ilustrada, de composição realista 
muito pormenorizada, a par de um texto  
mais comedido e envolto em encantamento.

O livro do corpo
Claire Rayner (Texto)
Tony King (Ilustração)
— Edições 70 (1986)

Originalmente publicado em inglês (1978)  
é inserido na edição portuguesa numa  
coleção intitulada “à descoberta da 
realidade”. Este livro faz uma abordagem 
simples sobre a complexidade e funciona-
mento do corpo humano. A autora, jornalista 
especializada em assuntos médicos,  
explica de modo objetivo e claro, sem evitar  
as questões incómodas, pensado para 
leitura a par entre pais e filhos. Contem 
com um capítulo intitulado “Crescimento, 
Mudança e Formação de novos seres” onde 
de forma bastante explícita, quer a nível  
do texto, como da ilustração, se aborda  
o ato sexual e o processo de gestação 
até ao momento do parto. Ilustrações 
planas, quase em forma de pequenas tiras 
informativas, a par do texto, acompanham 
descritivamente os assuntos abordados.

Na barriga da minha mãe
Jo Witek (texto)
Christine Roussey (Ilustração)
— Editorial Presença (2016)

Originalmente publicado em francês, em 
2011, felizmente, recentemente publicado 
em Portugal, este livro centra o foco na 
personagem de uma criança que aguarda 
o nascimento da irmã, através do diálogo 
com esta na barriga da sua mãe. Barriga 
que cresce em cada mudança de página, 
permitindo-nos com alguma seriedade  
e humor acompanhar o desenvolvimento intra- 
uterino através de ilustrações escondidas 
sobre abas. As ilustrações de linhas simples 
e apontamentos de cor, reforçam um texto 
envolto em poesia e afetos num binómio  
que acresce o encanto da ansiosa espera  
e o espanto do primeiro encontro.

O Mistério do Urso
Wolf Erlbruch (Texto e ilustração)
— A cobra laranja (2002)

O consagrado Wolf Erlbruch é exímio nas 
narrativas que escreve e ilustra. Sabiamente 
aborda as questões que nos envolvem na 
humanidade, na maioria dos casos usando 
metáforas. Este é um bom exemplo.  
Não explicitando diretamente a questão da 
sexualidade, remete-nos para o mistério da 
paternidade, o desejo dos afetos e de modo 
gradual aproxima-nos do foco da narrativa 
questionando e desconstruindo mitos.  
As ilustrações alternam entre as grandes 
dimensões de página dupla a pequenos 
pormenores que recriam e reforçam o humor 
de ambientes e propostas para o percurso 
vivido pelo personagem. Originalmente 
publicado em 1992, merecidamente foi 
premiado com o "Prémio alemão da literatura 
juvenil" em 1993. Em 2002 é publicado 
em Portugal, pela editora já extinta A cobra 
laranja, não tendo sido reeditado.
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A Joaninha quer ter um bebé
e Será que a Joaninha tem  
uma pilinha?
Da dupla Thierry Lenain (texto)  
e Delphine Durand (ilustrações)

Os dois livros editados pela Dinalivro  
(2004) abordam os temas de curiosidade 
das crianças, desconstruindo estereótipos  
de géneros, de modo divertido e com 
alguma intenção didática. O mundo  
divide-se entre meninas e meninos e as 
descobertas que ambos os sexos fazem  
do amor e da amizade entre ambos.
 

O Bebé
Fran Manushkin (texto)
Ronald Himler (ilustrações)
— Sá da Costa Editora

Este é o primeiro livro ilustrado da escritora 
Fran Manushkin, publicado pela primeira 
vez em 1972 pela Harper & Row, tendo sido 
considerado, à época, pelo School Library 
Journal como o pior livro ilustrado do ano. 
Talvez por essa razão, em 2001, a edição  
em inglês de Baby, Come Out! tenha sido 
colorida. No entanto, várias reedições 
optaram pela edição original, com imagens  
a preto e branco, o que foi o caso da 
primeira edição em Portugal pela editora  
Sá da Costa. A segunda edição (2008) 
remete para a versão colorida. Um clássico 
da literatura para a infância que aborda  
o desenvolvimento pré-natal de modo  
muito inventivo, onde a identidade e os 
afetos se misturam. Um olhar à identidade  
e personalidade única, com direto  
a vontade própria. 
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