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 Reportagem

“Uma ideia inclusiva 
do que é a inclusão”. 
Onze anos depois da 
sua criação, 19 anos 

após esse primeiro embrião que foi o 
fórum de estudos, esta uma ideia-chave 
que continua a nortear o trabalho quo-
tidiano da associação Pró-Inclusão(1), 
como foi sublinhado pelo seu presiden-
te, David Rodrigues, na abertura dos 
trabalhos do congresso.
Uma intervenção que se desdobrou em 
quatro palavras.
História - naturalmente a história da 
própria associação, mas englobando 
também momentos e processos diver-
sos. Quer a ligação a países que falam 
português, quer a valorização do méri-
to, pela atribuição – no congresso - de 
medalhas de a diferentes personalida-
des e uma medalha simbólica aos pro-
fessores.
Gratidão – para com as pessoas “que 
nos ajudam a ir mais longe”.
Coragem – a coragem de apostar na 
mudança, mesmo quando os tempos 
não são tão favoráveis e há quem de-
fenda que “melhor seria que estivésse-
mos separados”; continuar a trabalhar 

“com as fantásticas diferenças das pes-
soas”.
Esperança – na perspetiva de que não 
basta “dar aulas”, de que é possível ver 
a educação não apenas como “amanhar 
uma pedra”, mas antes “construir uma 
catedral”, de que educar é educar hu-
manos, é “estar inteiro na educação”. 
Sem escamotear que é preciso melho-
rar, que ainda há muito para fazer: na 
formação de professores; no apoio às 
escolas (atualmente muito insuficien-
te); no apoio à inovação incusiva/peda-
gógica, para todos; no financiamento à 
educação; num maior empenhamento 
na promoção dos direitos humanos na 
escola.

Para que serve a escola hoje?

Autonomia e flexibilidade curricular 
como oportunidade para uma escola 
mais inclusiva - foi o ponto de parti-
da de Ariana Cosme, da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da 
UPorto, numa intervenção que se cen-
trou numa questão fundamental: para 
que serve a escola hoje?
Não é para acumular informação, su-

“Uma ideia inclusiva do que é a inclusão”

Ligia Calapez e Sofia Vilarigues
Jornalistas

“Este congresso é um olhar 
pelo caminho, um caminho 
que fazemos de olhos abertos 
e de braços abertos”. 
São significativas palavras 
de boas vindas de David 
Rodrigues ao VI Congresso 
Internacional da Pró-Inclusão, 
que teve lugar em Santarém, 
de 24 a 26 de outubro.
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“Uma ideia inclusiva do que é a inclusão”

blinhou a oradora. Mas para 
procurar constantemente 
acrescentar ferramentas. 
Manter forte a escola através 
da ferramenta da democrati-
cidade. Utilizar plenamente 
o potencial democrático da 
escola.
Uma escola para o século 
XXI deve ser capaz de esti-
mular o pensamento crítico, 
o trabalho em cooperação, 
ligar informação e conheci-
mento num encontro entre 
diferentes disciplinas. “Por-
mo-nos no lugar dos alunos: 
como é que eles aprendem 
melhor?”. Uma outra forma de ser es-
cola.
Reportando-se aos princípios inclusos 
nos documentos respeitantes a autono-
mia e flexibilidade curricular, a oradora 
reconheceu que se trata de “um currícu-
lo mais complexo e exigente”, que põe 
em causa um modelo de escola em que 
muitos de nós continuamos aprisiona-
dos. Mas sublinhou que o essencial é 
que “cada criança se sinta bem-vinda 
na escola”. E a história da escola por-
tuguesa ao longo dos últimos 40 anos 
testemunha de que “somos capazes”.
Hoje o que está em causa é não deixar 
ninguém de fora. Acreditar que “é pos-
sível ir mais longe” nesta via. Aprender 
sempre é o grande desafio, concluiu.

Inclusão, mudança, formação

Existe a ideia de uma escola portugue-
sa? Esta a questão colocada por Inês 
Alves, da Universidade de Glasgow, 
numa apresentação em que o tema 
abordado foi a escola portuguesa vista 
de fora, de realidades e práticas diver-
sas das portuguesas.
Um primeiro passo para compreender 
o sistema educativo português – defen-
deu a conferencista - é a perceção de 
que a ideia de base é mudar a escola 
para que todos os alunos possam ser 
incluídos nela. Ou seja – “não se tra-
ta de adaptar o aluno à escola, mas de 
mudar a nossa escola, a maneira que 
pensamos como é a turma, o dia a dia, 
o papel do professor”.
São estas políticas que “fazem agora 
da nossa escola a escola portuguesa. A 
escola inclusiva portuguesa – que gera 

muito interesse a nível internacional”, 
sublinhou.
Mas nem só de políticas se trata. As 
escolas, no fundo, são as pessoas. São 
os professores que todos os dias se per-
guntam – como é que eu posso fazer 
para este aluno estar mais motivado? 
Ou aprender mais.
A implementação de políticas inclusi-
vas implica professores motivados e 
empenhados, considerou. Pelo que é 
essencial ter em conta, nomeadamen-
te, alguma resistência à mudança. Pela 
sensação “de falta de tempo, falta de 
apoio, falta de conhecimento, falta de 
recursos”.
Uma realidade que, tal como a necessi-
dade de mudança de foco – dos indiví-
duos e do jogo de encontrar culpados, 
para as caraterísticas dos contextos e 
organização das escolas 
– obriga a uma formação 
adequada. “Não apenas 
pequenas ações de for-
mação. O que precisa-
mos é de um modelo de 
formação de professores 
que apoie na mudança”.

Dois exemplos 
de como “dar 
a volta” e alguns 
contributos em torno 
da formação

As experiências desenvolvidas pelo 
Agrupamento de Escolas Fernando Ca-
simiro e pela Escola Básica 1 da Vár-
zea (respetivamente pelo diretor Paulo 
Almeida e pelo coordenador António 
Quaresma Coelho), são dois exemplos 

possíveis de como se pode 
“dar a volta” de que a escola 
precisa.
Em causa está, nas palavras 
de António Coelho, passar 
de um paradigma de ensino 
baseado na transmissão de 
conteúdos para uma escola 
baseada na aprendizagem 
de conteúdos/competências, 
numa lógica de aprendiza-
gem holística. Na Escola 
Básica 1 da Várzea(2) este 
caminho tem sido percorrido 
apostando em espaços aber-
tos de aprendizagem, com 
equipas educativas, núcleos 

de aprendizagem (e não anos de esco-
laridade), planos individuais de traba-
lho. 
Também no Agrupamento de Escola 
Fernando Casimiro(3), de Rio Maior, 
os espaços educativos diversificados, a 
diferenciação pedagógica, a aprendiza-
gem coletiva, uma avaliação contínua 
dos alunos, enformam o modelo de en-
sino/aprendizagem.
Na mesa redonda em torno da forma-
ção – uma área muitas vezes expe-
rienciada pelos professores como um 
acréscimo significativo de horas de tra-
balho - o mote foi para a acrescida exi-
gência que a escola inclusiva impõe. 
“Não estamos no grau zero”, começou 
por sublinhar Rui Trindade, Presiden-
te do Conselho Científico-Pedagógico 

da Formação Contínua. Há excelentes 
exemplos. Mas também muito cami-
nho a percorrer - interligando conhe-
cimento académico e conhecimento 
pedagógico.

Viver no Século XXI

Professores: Que formação?

Conhecimento 
pedagógico dos 

conteúdos

Conhecimento dos conteúdos

Conhecimentos 
pedagógicos gerais

Conhecimentos 

sobre gestão
 e 

organ
izaçã

o 

curricu
lar

Conhecimentos sobre 
os contextos 
educacionais

Conhecimentos sobre 
os alunos e as suas 

caraterísticas

Conhecimentos 
TIC

Conhecimentos de natureza 

histórica 
e filosófica 

sobre a 

Escola e o modelo de 

educaçã
o escolar 
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Para Olga Marouço, Diretora do Cen-
tro de Formação de Associação de 
Escolas Leirimar, “a formação tem de 
ser pensada mais num contexto orga-
nizacional”, conjugando “necessidades 
individuais e organizacionais”. Impõe-
-se uma formação pedagógica para a 
inclusão dirigida a todos os professores 
– trabalhando estratégias e opções me-
todológicas para realidades concretas.
João Adelino dos Santos, diretor do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
de Paiva, elencou algumas propostas 
para a formação – da prática pedagó-
gica à educação inclusiva na formação 
inicial – e sublinhou a necessidade de 
uma formação menos teórica.

O eu e o outro

Armando Nembri, da Escola Nacional 
de Saúde Pública do Brasil, e surdo pro-
fundo, defendeu que um olhar inclusivo 
envolve a perceção do outro sem pre-
conceito, precisa de uma empatia forte. 
E que a base de um cérebro saudável 
é a bondade.  Considerou também que 
podemos treinar a bondade.
Para Armando Nembri “eu preciso va-
lorizar sentimento do outro” e “todo o 
nosso saber começa nos sentimentos”.
“Nós podemos ser mais amorosos”, 
afirmou. E questionou “como fazer 
isso?”. Elaborou “três segredos para o 
embelezamento da alma”. Saber ouvir, 
saber olhar, sendo que “o importante 
não é ter sentido de visão perfeita é 
enxergar o outro, enxergar a beleza”, e 
saber falar, “falar com amor”.
Na mesa redonda “O difícil é sentá-
-los!” que se seguiu, provou-se que o 
importante é começar pelo ato.
Luzia Lima-Rodrigues, docente da 
ESE de Setúbal, baseou a sua inter-
venção num exercício ativo conjunto. 
“Porquê? Porque a sequência da cons-
trução da inteligência, como nós todos 
estudamos em Piaget, ela começa no 
concreto e vai para o abstrato, ela co-
meça da sensação para depois ir para a 
perceção, e começa do ato para depois 
ir para o pensamento”.
Trabalhando um conceito do Con-
gresso, o de caminho e de caminhar, 
colocou o grupo inteiro a caminhar, 
alternadamente no seu próprio ritmo e 
no ritmo do outro, no ritmo do grupo. 
O que acontece ao longo do exercício 

normalmente, afirmou no fim, é que a 
diferença entre a velocidade do ritmo 
próprio e do ritmo do grupo vai dimi-
nuindo, “o que quer dizer que se vai 
criando uma certa harmonia, eu já me 
acostumo com o outro, já tem o outro 
mais integrado em mim”. “Acho que a 
inclusão é mesmo isso, o outro já não 
me é estranho e, portanto, o ritmo do 
outro já não me é estranho e nós passa-
mos a caminhar com o outro”, concluiu.
Ivete Azevedo, fundadora e coorde-
nadora pedagógica do Torrancenter 
Portugal, falou de colaboração e ação. 
Começou por lançar um desafio aos 
presentes: o de fazer o som da chuva, 
a música da chuva. Com estalidos de 
dedos, esfregando as palmas das mãos, 
batendo com as mãos nas coxas ou com 
os pés no chão. E considerou que era 
como uma orquestra, em que “cada um 
deve saber tocar instrumento, mas com 
orientação clara”.
“Alunos e professores que trabalham 
colaborativamente obtêm melhores 
resultados de aprendizagens”, conside-
rou. E apontou para a “construção de 
culturas colaborativas”. Com comuni-
dades de aprendizagem colaborativas 
profissionais, em que “podemos apren-
der com o colega, com o que outros já 
investigaram”. 
Sónia Seixas, professora adjunta na 
ESE de Santarém, falou sobre bullying 
e cyberbullying em idade escolar.
O bullying é um comportamento in-
tencional, repetido, que pressupõe de-
sigualdade entre alunos envolvidos, 
afirmou. Aumenta do 1º Ciclo para o 3º 
Ciclo. Decresce ao longo do secundá-
rio, embora casos possam ser mais gra-

vosos. Há o perigo de se tornar um cír-
culo vicioso, salientou. A melhor pista 
de intervenção, referiu, é dinamizar o 
papel dos pares contra o bullying.
Sobre o cyberbullying Sónia Seixas 
destacou que é um fenómeno novo 
com vários fatores facilitadores, em 
que se inclui a supervisão parental di-
fícil. A comunicação através do ecrã, 
afirmou, permite o anonimato e facilita 
agredir, já que posso ser o mais fraco, 
se tiver competência tecnológica posso 
agredir. Pode acontecer em qualquer 
lugar a qualquer hora e pode ter uma 
grande audiência.

Mas a avaliação… Os desafios

Para o Movimento da Escola Moder-
na(4), há uma profunda interação entre 
o programa curricular, os planos indi-
viduais de trabalho e a avaliação (que 
envolve uma autoavaliação com des-
crição do processo de aprender). Luís 
Mestre, presidente da direção do Movi-
mento da Escola Moderna, esboçou em 
traços largos o modelo pedagógico do 
MEM, a luta por uma escola para todos 
“onde se valorizem as diferenças e não 
se agravem as desigualdades”. 
Tendo em vista este objetivo de fundo, 
o conferencista elencou pressupostos 
e caraterísticas do modelo pedagógico 
do MEM, nomeadamente recusar o en-
sino simultâneo tradicional, reconhecer 
o direito à diferença e aos ritmos dife-
renciados, a organização de cada turma 
em comunidade de aprendizagem, uma 
perspetiva sociocultural da educação – 
construção conjunta do conhecimento, 
ajuda mútua.
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A avaliação inscreve-se no dia-a-dia, 
em cada semana, no quotidiano da es-
cola. À segunda-feira definem-se par-
cerias a partir das necessidades das 
crianças, esboça-se um quadro de aju-
das (pedidas e oferecidas), definem-se 
itens de aprendizagem. À sexta é mo-
mento de autoavaliação, com descrição 
do processo de aprender e registo de 
comentários, incluindo os dos profes-
sores.
Luís Santos, presidente do Instituto de 
Avaliação Educativa (IAVE), defendeu 
que “a avaliação não deve vir no fim, 
mas no início”. Trata-se de planear as 
situações de aprendizagem em conjun-
to com a avaliação, planear metodo-
logias de avaliação de acordo com as 
didáticas.
A concluir, o conferencista indicou al-
gumas ideias “para levar para casa”: 
começar pela avaliação; diferentes 
caminhos, as mesmas aprendizagens 
essenciais; a avaliação é um direito do 
aluno; criar condições para que o aluno 
possa demonstrar o que aprendeu.
A encerrar a mesa redonda sobre ava-
liação, Jorge Costa, diretor do Agru-
pamento de Escolas nº1 de Abrantes, 
começou por afirmar que “uma nota de 
teste diz muito pouco”. E defendeu que 
é preciso colocar a avaliação ao ser-
viço da aprendizagem. Deixando um 
alerta: “Estes processos só mudam se 
for a escola com os professores a fazer 
a mudança”.
Os desafios da avaliação pedagógica 
foram o tema da conferência de Do-
mingos Fernandes, do Instituto da Edu-
cação da Universidade de Lisboa.
Analisando que “tivemos uma evolu-

ção fulgurante desde há três décadas”, 
Domingos Fernandes abordou vários 
aspetos de um caminho a percorrer. De 
um paradigma da transmissão para um 
paradigma da comunicação, em que já 
está o Movimento da Escola Moderna. 
De um foco no ensino e nos docentes 
para um foco nas aprendizagens e nos 
alunos, como o estão a mudar decretos 
atuais. De avaliar para classificar para 
avaliar para aprender. Da relevância da 
fala dos docentes para a relevância do 
trabalho autónomo dos alunos, como 
no caso do Movimento da Escola Mo-
derna. De tarefas para ensinar, tarefas 
para aprender, tarefas para avaliar para 
tarefas para aprender, avaliar, ensinar. 
E considerou que “estamos a percorrer 
este caminho”.
No final, afirmou a importância da “in-
tegração do ensino, da aprendizagem 
e da avaliação; da diversificação das 
estratégias, das tarefas de avaliação; 
do envolvimento ativo dos alunos nos 
processos de avaliação; de avaliar para 

Ajudam-me neste desafio? “

“Eu não desisto de ninguém! 

melhorar o ensino, para melhorar as 
aprendizagens; de distribuir feedback 
de forma sistemática”. E, concluiu, 
“este é o grande combate: avaliar não 
é classificar”.

(1) https://proandee.weebly.com/
(2) https://www.facebook.com/people/EB-
-V%C3%A1rzea-de-Sintra/100014999610782
(3) https://aefernandocasimiro.wordpress.  com/
(4) http://www.movimentoescolamoderna.pt/


