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Pró Inclusão – ANDEE  

NOTÍCIAS        
junho de 2012 (1ª Quinzena) 

 
 

Inclusão Essencial e a Inclusão Eletiva 
 

Por vezes, nós, os profissionais que lidam com a educação e a inclusão social das pessoas que 

necessitam de respostas diferenciadas para as suas necessidades singulares, somos desafiados 

pelos limites que a inclusão pode ter. E estes limites dizem muito sobre o conteúdo… (não é 

verdade que o conteúdo se define pelas fronteiras do que é e do que não é?) 

Falarei de um limite que frequentemente leva a animadas e veementes trocas de opiniões. Este 

limite é estabelecido pelas respostas à seguinte questão. Até que ponto a existência de 

organizações e estruturas criadas para pessoas com deficiência (PCD) são contra a inclusão? 

Antes de mais cabe lembrar que em 2006 num livro que organizei (“Investigação em Educação 

Inclusiva”) defendi a ideia que me parece pertinente e atual sobre a existência de dois tipos de 

inclusão: a inclusão essencial e a inclusão electiva. A primeira refere-se à urgência que os 

instrumentos básicos de participação social sejam assegurados às pessoas com condições de 

deficiência (PCD) sem qualquer discriminação. Falamos da participação ao nível da acessibilidade, 

do acesso à informação, à cultura, ao lazer, à Educação, à Saúde, ao emprego, etc. Sem esta 

inclusão essencial não é possível discutir qualquer opção subsequente. Trata-se dos direitos 

humanos e sociais obviamente universalizados e abrangendo as pessoas com deficiência. 

Mas existe outra dimensão que não pode ser esquecida: as PCD têm direito a associarem-se como 

entendem e com a sua total e inalienável liberdade. Quem poderá dizer às pessoas surdas que não 

se devem juntar em clubes ou organizações próprias? Quem poderá dizer que as pessoas com PEA 

ou qualquer outro tipo de dificuldade não se poderão associar e desenvolver atividades próprias e 

destinadas em exclusividade aos seus membros? Quem me poderá impedir de estar, compartilhar 

a vida com as pessoas com as quais me sinto mais identificado? A isto chamamos a inclusão 

electiva no sentido em que a pessoa depois de ter assegurada as condições básicas de participação 

social a todos os níveis (inclusão essencial) pode optar por formas mais restritas, especializadas e 

situadas de participação dependente da sua motivação e projeto de vida. Precisamos assim de 

continuar a lutar denodadamente para que as PCD tenham todas as condições da Inclusão 



essencial para que livremente possam optar pelas modalidades de inclusão eletiva. Cada vez mais 

se torna essencial que esta inclusão essencial seja assegurada até por uma razão muito simples: 

não posso chamar “electiva” à opção que a pessoa é obrigada a fazer. Assim por exemplo se a 

resposta que a sociedade (saúde, educação, emprego, etc.) dá às PCD é claramente insuficiente ou 

de má qualidade, esta má qualidade inviabiliza que seja feita uma verdadeira escolha. Precisamos 

assim que as condições básicas de participação, inclusão, equidade e cidadania estejam 

asseguradas e aí sim… haverá uma verdadeira possibilidade de escolha de eleição do modelo que 

cada pessoa considera melhor para o seu desenvolvimento. 

A questão acima parece pois poder ser respondida de forma simples: a criação de estruturas para 

serem frequentadas por PCD não é em si, contra a inclusão; é sobretudo um aviso que as 

estruturas de inclusão essencial precisam de ser melhoradas e que, sem esta melhoria, é natural e 

compreensível que outras soluções – ainda que menos dinâmicas, mais restritivas e “fechadas” 

proliferem. A questão central é pois, temos que continuar a melhorar a resposta que as estruturas 

regulares dão às PCD e às pessoas com dificuldades. Este é o caminho da inclusão essencial e muito 

caminho falta ainda percorrer para que se possa dizer: não é preciso qualquer estrutura “especial” 

tudo está assegurado e com qualidade pelas estruturas regulares. 

 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

 

 

 

 

√ Tempo de Antena na RTP 

Esteja atento à RTP1 no dia de 20 de junho pelas 19h55, onde será transmitido o Tempo de Antena 

gravado pela Pró-Inclusão: ANDEE com o intuito de divulgar a associação junto de profissionais na 

área da educação. 

Não se esqueça 22de Junho, 19h55 na RTP1! 

 

 

 

Notícias da ANDEE 



√ Visita de Estudo (últimas inscrições!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falando com Quem Faz 

 

No último Falando Com Quem Faz, deste ano 
letivo, que decorreu no dia 9 de junho, tivemos 
o prazer de receber a psicóloga Mafalda Leitão 
que abordou um tema ao qual se tem dedicado 
há alguns anos nomeadamente as Perturbações 
do sono em crianças com NEE. 
Mafalda Leitão é Psicóloga Clínica no 
Departamento de Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência na Hospital Beatriz Ângelo (Loures) 
e na Clínica da Criança, bem como 
Coordenadora da Consulta de Perturbações do 
sono no CADIn (Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Infantil). 
Nesta sessão, com o título de “Perturbações do sono em crianças com NEE” falou-nos da sua 
experiência na avaliação e intervenção na área das perturbações do sono e suas co-morbilidades 
em crianças e adolescentes, com perturbações do desenvolvimento, nomeadamente crianças com 
perturbações do espectro do autismo, trissomia 21 e PHDA. Mafalda Leitão salientou os possíveis 
efeitos das perturbações do sono na aprendizagem escolar e a importância de uma higiene do sono 
adequada.  
A sessão surpreendeu pela positiva e deu-nos a conhecer de forma muito interessante alguns dos 
mistérios do sono.  
 



√ Seminário “Educação Inclusiva e Família” 

Inscrições disponíveis até dia 20 de Junho em http://congressospinandee.blogspot.pt por apenas 

10€ (almoço incluído). 

Os oradores são particularmente interessantes e o tema é atual. 

Destina-se a docentes, profissionais e encarregados de educação interessados na temática da 

Educação Inclusiva. 

Solicitamos aos 

nossos associados a 

divulgação do 

evento junto das 

escolas. 

Veja o programa 

atualizado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGESTÃO DE LEITURA 
 
Perturbações do Espectro do Autismo 
Manual Prático de Intervenção 
Autora: Prof. Dra. Cláudia Bandeira de Lima 
 

Pretende transmitir a informação de que as Perturbações do 

Espectro do Autismo (PEA) são uma patologia do 

neurodesenvolvimento que exige uma intervenção muito precoce, 

de caráter intensivo e multidisciplinar. Assim, tem por objetivo 

partilhar o conhecimento sobre as PEA e a sua intervenção, dando 

a conhecer as diversas atividades construídas e adaptadas para as 

várias crianças que já passaram pelo programa PIPA – Programa 

Integrado Para o Autismo desenvolvido nos últimos anos no Centro de Desenvolvimento Infantil 

LógicaMentes. 

Pretende ainda que, tanto os profissionais de saúde e terapeutas, como os educadores, 

professores e pais, compreendam a necessidade de os materiais terem de ser construídos à 

medida de cada criança para que, em cada etapa do desenvolvimento, seja feita a estimulação 

correta. Esta individualização permite que a criança com PEA possa evoluir e desenvolver-se de 

forma mais ajustada, conseguindo fazer as aprendizagens de modo a ter a autonomia e integração 

social e profissional na sociedade. 

 

 
Para mais informação contactar:  

Tel.213 872 458 E-mail:info@oficinadidactica.pt 

 

 
 
 
 
 

 

√ Cartaz 3 de dezembro (data limite 1 julho) 

 Concurso "Cartaz 3 de Dezembro de 2012/ Dia Internacional das Pessoas com Deficiência"  

O Instituto Nacional para a Reabilitação,IP, vai lançar a 5ª edição do concurso "Cartaz 3 de 

Dezembro / Dia Internacional das Pessoas com Deficiência", no valor de 500 euros. 

Este concurso tem por objectivo premiar o trabalho gráfico que melhor represente a mensagem 

subjacente à comemoração deste dia, nomeadamente celebrar os direitos humanos das pessoas 

com deficiência e sensibilizar a sociedade para combater os preconceitos e os obstáculos que 

Notícias dos OUTROS 
 



impedem estes cidadãos de exercer os seus direitos e participar activamente em todos os aspectos 

da vida política, social, económica, cultural e artística. 

Com esta iniciativa pretende-se igualmente envolver todos os cidadãos, de todas as idades, em 

grupo ou individualmente, na sensibilização para os direitos da igualdade de oportunidades e não-

discriminação das pessoas com deficiência. 

O cartaz vencedor servirá para promover a campanha relativa à comemoração, a nível nacional, do 

dia 3 de Dezembro / Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. 

Para mais informações: 
Tel: 217929500 

E-mail: inr@inr.mtss.pt 
 

√ Espetáculo Especial de Solidariedade 

 

Os talentosos 5 Watts (misto de Jazz/Fusão/Funk) vão 

realizar no dia 16 de Junho, pelas 21h30 no ISCAL um 

espetáculo com o objetivo de angariar dinheiro para 

ajudar na compra de uma cadeira de rodas elétrica 

(potência qb, duas velocidades, confortável e estável) 

para a Carla Oliveira. 

E todos podem dar uma ajuda!! 

Para isso basta deslocarem-se com muitos (as) amigos 

(as) ao ISCAL e por 3”Watts”, descobrirem a música dos 

talentosos 5Watts. 

Não faltem pois, já que numa mesma noite têm dois em um: diversão garantida e solidariedade 

pura. 

 

 

Para que a PIN-ANDEE possa crescer na sua representatividade, acções e actividades 
necessitamos da sua participação.  

ASSOCIE-SE! 
Ser associado da Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial  

(PIN-ANDEE) só tem vantagens.  
O pagamento da quota anual (35€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia) engloba o envio 
quinzenal da newsletter, a entrega duas vezes por ano da revista “Educação Inclusiva”, a 

gratuitidade ou redução na inscrição nas várias iniciativas levadas a cabo pela associação ou 
em parceria com outras instituições. 

REGULARIZE AS SUAS QUOTAS! 
www. proinclusao.com.sapo.pt                             E-Mail proandee@gmail.com 


