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A atividade dos professores passa por profundas alterações e o grande  
desa!o é conseguir que estes promovam a INOVAÇÃO, renovando formas 
de ensino e desenvolvendo práticas de diferenciação pedagógica e "exi-
bilização do currículo, visando uma Educação de excelência para todos. 

A formação com vista a apoiar o desenvolvimento de metodologias de 
 ação pedagógica que promovam o sucesso escolar e educativo dos nossos 
alunos é o grande objetivo do nosso Centro de Formação. Entendemos a 
formação contínua, como uma ferramenta permanente dos professores 
para proporcionar a melhoria do seu desempenho, na resolução dos pro-
blemas sentidos em cada espaço escolar, tendo em conta as mudanças  
sociais, no respeito pela inclusão e pela diversidade cultural. Temos men-
cionado como estratégia global da nossa oferta formativa a promoção 
de práticas re"exivas, as metodologias colaborativas entre professores,  
valorizando a partilha de experiências associadas à conceptualização da 
intencionalidade educativa. 

Este é o momento para fazermos o balanço das atividades formativas 
desenvolvidas no triénio 2015-2017, uma vez que estamos prestes a !na-
lizar este mandato. Estão disponíveis para consulta os relatórios anuais, 
designados por “Cronograma físico” e “Cronograma !nanceiro”, que dão 
conta de toda a dinâmica formativa ao longo destes anos. Congratulamo-
nos com as ações desenvolvidas que têm ido ao encontro das necessidades 
e dos objetivos preconizados, contudo, é preciso mais e melhor.

Estamos conscientes das difíceis condições dos centros de formação 
das associações de professores, não só pela inde!nição do seu papel no sis-
tema da formação contínua mas, também pela ausência de possibilidade 
de !nanciamento, que atualmente, foi direcionado para os CFAE (Centros  
de Formação de Associação de Escolas), através do POCH ou Portugal 
2020. No entanto, reconhece-se que existem necessidades formativas  
especí!cas, que não são satisfeitas pelos CFAE e podem ser soluciona-
das pelo desenvolvimento de parcerias. Ora, esta tem sido a nossa linha  
orientadora e reforçamos a importância dos projetos de colaboração e as 
parcerias entre instituições. Confrontados com este desa!o de ausência 
de !nanciamento deveremos continuar a manter e reforçar as parcerias. 

Neste momento, está em curso o plano de formação de 2017 que in-
tensi!cou o trabalho colaborativo, aumentando o número de parcerias, 
visando uma estratégia de descentralização e dinâmica nacional. A co-
missão pedagógica já começou a delinear a oferta formativa para 2018, 
apostando numa oferta formativa focada na escola. Inovação e Inclusão 
são o grande desa!o, ao qual se propõe dinamizar ações formativas,  
no âmbito da diferenciação pedagógica e "exibilização curricular. 

Está também a decorrer até setembro de 2017, o levantamento de 
propostas para a alteração do Decreto-Lei 3 de 2008, o que merece todo 
o nosso empenho, para que possamos apresentar contributos que permi-
tam a construção de um documento verdadeiramente PRO-INCLUSÃO.

Esteja atento à oferta formativa para 2017. Colaboramos convosco 
na concretização do plano de formação do vosso agrupamento. Podemos 
realizar ações de formação nas vossas 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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Palavras do Centro Formação

Um pouco mais tarde do que tínhamos 
planeado, vê a luz este número da re-
vista “Educação Inclusiva”. O motivo 
do atraso é compreensível e, assim, 
mais fácil de desculpar: estivemos bem 
ocupados com a realização do nosso  
V Congresso Internacional este ano 
com o título de “Educação, Inclusão e 

Inovação”.  Mesmo compreensível queremos pedir desculpa 
deste atraso aos nossos leitores e assegurar-lhes que a  
revista está de boa saúde e irá manter a periodicidade bia-
nual que desde a sua criação nos habituou. Avançamos 
desde já que o dossier do próximo número da revista será 
dedicado ao Congresso que realizamos nos dias 6, 7 e 8 de 
julho e tencionamos incluir na integra os discursos que,  
no Congresso, proferiram o Senhor Presidente da República 
e do Senhor Ministro da Educação.

Esta revista está a ser elaborada enquanto decorre a 
consulta pública sobre a proposta de legislação apresentada 
pelo governo para substituir o dec-lei 3/2008.  A nossa Asso-
ciação tem estado ativamente incluída nesta discussão.  
Vejamos: antes de mais, a Pró-Inclusão foi ouvida pelo Grupo 
de Trabalho que elaborou o Relatório Preliminar e mais  
tarde esta proposta de discussão. Realizamos três reuniões 
de recolha de opiniões/sugestões para a melhoria da propos-
ta.  Estas reuniões realizaram-se em Lisboa (26 de Julho  
Instituto Piaget), no Porto e em Faro  (28 de Julho respetiva-
mente na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
e Escola Superior de Educação — UA).  Para além destas  
reuniões a Pró-Inclusão recebeu dezenas de contribuições  
levantado questões e dando alternativas para que possamos 
ter uma posição ativa e construtiva. Queremos antes de mais 
agradecer a todas as pessoas que, mesmo com um calendá-

rio difícil, se juntaram pensando com tudo que sabem, com 
toda a experiência que têm, nos melhores caminhos para 
tornar a nossa escola verdadeiramente inclusiva.

O Senhor Presidente da República disse no nosso con-
gresso que em muitos contextos “a integração ainda é mais 
importante que a inclusão e que, por isso, é preciso ir mais  
longe”. Ter uma boa lei sobre Inclusão faz parte deste “ir mais 
longe”.  Não que acreditemos que a lei seja só por si su!ciente 
para criar ambientes inclusivos (“A Inclusão não se cria por 
decreto”, lembram-se?), mas porque é essencial uma lei não 
impeça, que favoreça, que valorize e que incentive as inicia-
tivas — e tantas há — que aproximem a nossa escola de uma 
escola inclusiva.

Este número da nossa revista inclui um dossier sobre 
um projeto que laboriosamente e com a colaboração da  
Fundação Calouste Gulbenkian, desenvolvemos no ano  
passado, esperamos também que os diversos temas lhes  
interessem, vos interroguem e — quem sabe? — forneçam 
algumas pistas que permitam aprofundar a Inclusão.

E se o melhor cumprimento a um cozinhado é sabo- 
reá-lo, o melhor que podem fazer a esta revista é lê-la e  
comentá-la. (E digam-nos o que acham!). 

Bom regresso ao cheiro a escola!

— David Rodrigues
Diretor da Revista “Educação Inclusiva”
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responsabilidades e ações.
 Os valores são os Direitos Humanos da criança, que, 

no contexto desta entrevista, seria desnecessário e ino-
portuno enumerar, sendo, quando muito, de destacar que, 
como é sabido, não há um catálogo estático dos direitos 
da criança; antes a sua explicitação é naturalmente dinâ-
mica, quer pela descoberta de novos direitos, designada-
mente no processo de procura da efetivação do superior 
interesse de cada criança, quer pela formulação expres-
sa de direitos implicitamente reconhecidos, tanto mais 
que os direitos da criança são não apenas os comuns aos  
cidadãos adultos (do ponto de vista do gozo, embora não 
do completo exercício), mas também os que derivam das 
diversas características e necessidades especí!cas do  
seu desenvolvimento.

Os princípios de intervenção têm consagração  
jurídica expressa, com obrigatoriedade de observância  
em outros subsistemas, sendo de salientar o princípio  
do primado do superior interesse de cada criança.

 A Missão do Sistema de Promo-
ção e Proteção consiste em contri-
buir para a efetiva concretização dos 
Direitos Humanos de todas e cada 
uma das crianças.

A visão do Sistema integra a 
perspetiva, concretamente proje-
tada, monitorizada e a avaliar, das  
exigências e esperanças na efetiva-
ção, sem descontinuidades, dos di-
reitos. É como que uma utopia moti-
vadora, respaldada na realidade em 
evolução e na !rme crença da capaci-
dade de mudança, que ainda não se vê,  
mas que se acredita e se quer, deno-
dadamente, tornar possível.

 Como agentes da concreti-
zação dos Direitos Humanos da 
Criança, o Sistema atual indica,  
naturalmente, o Estado, a Família, 
a Sociedade em geral e o Cidadão, mas fá-lo em termos 
inovadores das responsabilidades, em consonância com 
a atual consagração da criança como Sujeito de Direito. 
E acrescenta, enfaticamente, em sintonia também com o 
sentido e as consequências da aquisição civilizacional que 
essa consagração signi!ca, dois outros atores especí!cos 
— A criança e a comunidade local.

A criança, titular autónomo de Direitos Humanos, 
coautor e corresponsável, em função do seu progressivo 
desenvolvimento, da construção do seu próprio destino, 
vivenciando, com a indispensável solidariedade e apoio 
dos adultos, o seu direito a um presente feliz e a proje-
tar-se positivamente num futuro justo e realizado. Para  
o que é vital o exercício dos seus direitos à palavra 
e à participação, em todos os domínios da sua vida;  

direitos que a família, as diversas instituições e o cidadão 
têm a obrigação de estimular e respeitar, criando tam-
bém as melhores condições, recomendadas pela cultura, 
pela ciência, pela técnica e pela experiência, para que esse 
exercício seja efetivado em circunstâncias adequadas  
a cada criança e a cada situação, na perspetiva do seu  
superior interesse;

A comunidade local, entre nós corporizada no  
Município, com a sua atual legitimidade democrática e 
correspondente responsabilidade, mas associando outros 
agentes, numa perspetiva de «governação integrada» 
e intervenção que conjugue a hierarquia tradicional com 
uma assumida predominante heterarquia, indispensá-
vel no condicionalismo atual de grande complexidade e 
de mutação, «nas sociedades policêntricas dos nossos 
dias», no sentido que lhe atribui o !lósofo espanhol Daniel  
Innerarity1, em que sobrelevam a multiplicidade, a varie-
dade, a heterogeneidade, a diversi!cação dos sistemas  
sociais e a diferenciação funcional das esferas culturais.

Entre esses agentes da comu-
nidade local, destacam-se, no que 
respeita á promoção e proteção dos 
direitos da criança, as várias Enti-
dades de primeira linha com com-
petência em matéria de infância 
e juventude e, de forma inovadora 
e culturalmente muito signi!ca-
tiva, as Comissões de Proteção  
de Crianças e Jovens (CPCJ).

Estas Comissões são insti-
tuições não judiciárias dotadas de 
autonomia funcional, que visam 
promover os direitos das crianças 
e prevenir e reparar a sua violação, 
podendo, como os Tribunais, aplicar, 
com imparcialidade e independên-
cia, medidas de promoção e prote-
ção (exceto as relativas à con!ança 
para efeitos de adoção), desde que 

os pais, representantes legais ou quem tenha a guarda de  
facto consintam na intervenção e a criança com mais  
de 12 anos a ela não se oponha. Sem prejuízo da sua auto-
nomia, as CPCJ bene!ciam do acompanhamento e !scali-
zação do Ministério Público e do apoio, acompanhamento  
e avaliação da Comissão Nacional de Promoção dos  
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

Embora cada CPCJ seja única, tem duas modalidades 
de funcionamento – uma em comissão alargada, compos-
ta por todos os membros e tendo atribuições de nature-
za predominantemente preventiva, e outra em comissão 
restrita, integrada por alguns dos elementos, estabeleci-
dos na lei, saídos da alargada e tendo como atribuições  
o conhecimento, a avaliação e a decisão de processos de 
promoção e proteção instaurados com base no conheci-

Armando Leandro, é Juiz Conselheiro
do Supremo Tribunal de Justiça, jubilado. 
Desempenhou entre outras, as funções 
de Delegado do Procurador da República, 
Juiz de Direitos e Diretor do Centro de  
Estudos Judiciários. Publicou vários tra-
balhos ligados ao Direito de Menores  
e da Família e deu formação a Magistra-
dos. Foi também coordenador nacional 
do Projeto Vida (prevenção de toxicode-
pendência) e Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima.

Neste momento exerce o seu quinto 
mandato como Presidente da Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens.

!"# $%: O que são as CPCJ?

&': Conforme procurarei explicitar no essencial, a pro-
pósito do Sistema Português de Promoção e Proteção 
dos Direitos Humanos da Criança, as CPCJ são agentes 
fundamentais desse Sistema, concebido em adequada 
sintonia com a relevantíssima aquisição civilizacional do 
reconhecimento da Criança — a partir da Convenção da 
ONU sobre os Direitos da Criança e da Constituição da  
República Portuguesa — como Sujeito autónomo de Direi-
tos Humanos, já também ao nível do Direito internacio-
nal e nacional, e não só aos outros níveis, nomeadamente  
antropológico, ético, cientí!co, cultural e social.

O Sistema Português de Promoção e Proteção dos  
Direitos Humanos da Criança constitui-se como sub-
sistema, inserido, juntamente com outros subsistemas, 
num amplo sistema integrado de promoção e proteção 
que visa proporcionar respostas diferenciadas a distin-
tas problemáticas da criança. Tem todo ele, como sua 
«boa consciência», os Direitos Humanos, com assumida  
prevalência dos direitos da criança, na procura do supe-
rior interesse de cada uma.

Esse subsistema de Promoção e Proteção dos Di-
reitos da Criança, paradigmático do amplo sistema,  
caracteriza-se por valores, princípios, missão e visão, 
determinantes de consequentes políticas, estratégias,  

Entrevista

Armando Leandro 
— O “PALADINO” dos Direitos  
das Crianças e Jovens
Presidente da Comissão Nacional de Promoção  
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDCJ)

— Entrevista conduzida por Helena Neves
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prevenção e sua expressão prática.
 Como é justo e inteligente. Justo, porque, quando 

se previne o risco e o perigo, o direito da criança ao seu 
normal desenvolvimento !ca melhor salvaguardado, ain-
da sem danos a reparar e sem interferência na liberdade 
de decisão da família e dela própria. Inteligente, porque 
a avaliação internacional dos projetos sistémicos de pre-
venção revela que um dólar ou euro gasto em prevenção 
equivale, conforme a natureza das problemáticas, a cerca 
de 10, 17 ou 19 em reparação.

São de destacar as virtualidades da conceção e  
intervenção das CPCJ, reconhecidas como forma 
privilegiada de «Governação Integrada», no atual  
circunstancialismo de alta complexidade de proble-
máticas como as de promoção e proteção de crianças 
em risco ou perigo. Complexidade que torna irrecusá-
vel essa forma de Governação, concebida como 

«… um processo sustentável de construção, desenvolvi-
mento e manutenção de relações interorganizacionais 
de colaboração, para gerir problemas complexos, com 
e!cácia e e!ciência.».2 

É muito útil à criança, à família e à comunidade que  
a conceção das CPCJ seja compreendida e apoiada; e é de 
elementar justiça que, sem prejuízo do esforço constante 
de aperfeiçoamento, o trabalho empenhado e de quali-
dade das CPCJ, exercido muitas vezes em condições difí-
ceis, tenha o reconhecimento, o respeito e a consideração  
de todo o País. 

!"# $%: Como articulam as CPCJ com o Ministério Público?  
Quais são as funções do Ministério Público?

&': Cada uma das 309 CPCJ tem um Magistrado do Minis-
tério Público como seu interlocutor. A este compete acom-
panhar a atividade da CPCJ, tendo em vista !scalizar a sua 
atividade processual e apreciar a legalidade e a adequa-
ção das suas decisões. Não intervém, porém, nas decisões 
da CPCJ. Estas, no exercício da sua autonomia funcional, 
exercem as suas atribuições em conformidade com a lei 
e deliberam com imparcialidade e independência. Com-
pete, porém, ao Ministério Público requerer a apreciação 
pelo Tribunal da decisão da CPCJ quando entenda que  
as medidas aplicadas pela Comissão são ilegais ou inade-
quadas para a promoção da criança ou do jovem em perigo. 

É de bom nível a articulação das CPCJ com o Minis-
tério Público. 

!"# $%: Como de!ne o conceito de perigo?

&': O conceito de situação de perigo é mais restrito do 
que o da situação de risco. Enquanto na situação de risco  
as circunstâncias capazes de poder comprometer a segu-

rança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento 
da criança se apresentam ainda sem probabilidade forte 
de desencadearem muito proximamente esse resultado,  
na situação de perigo esse comprometimento já se veri!-
ca ou é iminente ou fortemente provável. Só a situação de 
perigo pode legitimar a intervenção reparadora do Estado. 
O risco deve ser objeto de intervenções de natureza pre-
ventiva que o evitem ou removam, assim evitando o perigo. 

!"# $%: Quais são as medidas de promoção dos direitos  
e proteção das crianças e jovens em perigo? Quer clari-
!car e desmisti!car estereótipos sobre estas medidas,  
nomeadamente a ideia de que as «CPCJ» tiram as crianças 
às famílias?

&': As medidas e promoção e proteção aplicáveis pelas 
CPCJ são: 

a. apoio junto dos pais; 

b. apoio junto de outro familiar;
 

c. con!ança a pessoa idónea; 

d. apoio para autonomia de vida; 

e. acolhimento familiar; 

f. acolhimento residencial. 

Para além destas medidas existe a medida de con!ança  
a pessoa selecionada para a adoção, a família de aco-
lhimento ou a instituição com vista à adoção, mas a sua  
aplicação é da competência exclusiva dos Tribunais.

Desde sempre as CPCJ privilegiaram, de acordo com 
os princípios do sistema, a aplicação das medidas em meio 
natural de vida [acima referidas sob as alíneas a) b) c) e d)], 
com clara prevalência da medida de apoio junto dos pais, 
seguindo-se a de apoio junto de outro familiar e a de con-
!ança a pessoa idónea. A medida de acolhimento familiar 
tem sido pouco aplicada, por falta de famílias de acolhi-
mento (situação que agora se pretende superar, sobretudo 
relativamente a crianças até aos 6 anos de idade, de harmo-
nia também com a orientação da alteração da Lei em 2015). 
As medidas de acolhimento residencial são só aplicadas 
no caso de insu!ciência ou inadequação das medidas em 
meio natural de vida, !cando habitualmente abaixo dos 
10% do total das medidas, enquanto as medidas de apoio 
junto dos pais e de outro familiar atingem a percentagem 
de cerca de 90%. Tem vindo a diminuir o tempo médio da 
permanência das crianças no acolhimento residencial.

É, pois, completamente irrealista a ideia, felizmente 
cada vez mais em crise, de que «as CPCJ tiram as crian-
ças às famílias». De notar que a aplicação das medidas pe-

mento ou na sinalização de situações concretas de crian-
ças em perigo, que visa reparar.

São expressão profundamente democrática da repre-
sentação da comunidade local no cumprimento da irre-
cusável responsabilidade dessa comunidade pelas suas 
crianças.

Têm atribuições de natureza preventiva, com o 
objetivo de, em colaboração com o Município, as várias 
instituições da comunidade e rede social, contribuir para 
o radicar de uma ainda inexistente generalizada «cultu-
ra de prevenção», através de incentivo e apoio a planos 
sistémicos plurianuais de prevenção universal, seletiva  
ou indicada, devidamente monitorizados e avaliados,  
de preferência com a colaboração de universidades. 

Têm, naturalmente, atribuições de reparação de 
situações de perigo, a exercer segundo o princípio,  
legalmente estatuído, da subsidiariedade, ou seja, do 
primado da intervenção mais informal, por envolver  
menores riscos de estigmatização e suscitar mais facil-
mente sinergias comunitárias de proximidade. Conforme 
esse princípio, a intervenção reparadora estrutura-se em 
«pirâmide», por ordem crescente de formalidade. Na base 
situam-se as Entidades com competência em matéria  
de infância e juventude, no segundo patamar as CPCJ  
e no topo o Tribunal, só podendo veri!car-se a inter-
venção mais formal quando for impossível, inadequada  
ou insu!ciente a intervenção menos formal na lógica da 
referida «pirâmide».

As CPCJ, tal como acima caracterizadas, integram 
a administração independente (artigo 267º, nº3, da Cons-
tituição da República Portuguesa) — estão-lhe come-
tidas funções de natureza administrativa que exercem  
de modo independente, manifestando-se essa indepen-
dência nos termos como são designados os seus membros 
e compostos os seus órgãos, nas garantias estatutárias 
dos seus membros, na vinculação estabelecida para as 
suas decisões e sobretudo na sua autonomia funcio-
nal, já que exercem as suas funções com imparcialidade  
e independência, apenas subordinadas à lei e sem tutela 
de outras entidades.

É plena a sua legitimidade, que se radica: na obriga-
toriedade do exercício das suas atribuições em confor-
midade com a lei; nas exigências, para a sua intervenção, 
do consentimento dos pais, do representante legal ou  
da pessoa qua tenha a guarda de facto, e da não oposição 
da criança com mais de 12 anos, ou com idade inferior mas 
com capacidade para compreender o sentido da interven-
ção; no acompanhamento e !scalização, sem prejuízo  
da sua autonomia, por uma Magistratura autónoma, es-
sencial numa democracia — a Magistratura do Ministério 
 Público, que tem, entre as suas atribuições, a garantia  
da legalidade e a promoção e a defesa dos direitos das 
crianças, e à qual compete o referido acompanhamento  
da atividade das CPCJ, tendo em vista apreciar a legali-

dade e a adequação das decisões, a !scalização da sua 
atividade processual e a promoção dos procedimentos 
judiciais adequados; e, igualmente sem prejuízo da sua 
autonomia, no acompanhamento, apoio e avaliação da 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens.

A avaliação periódica da atividade das CPCJ tem sido 
bastante positiva e as recentes alterações legais mantêm  
a sua existência e reforçam o seu papel e as condições  
para o bom exercício das suas atribuições.

Merece destaque o esforço em curso que as CPCJ 
vêm desenvolvendo para o incremento da intervenção no  
domínio, que se me a!gura fulcral, da prevenção, seja a 
designada como universal ou primária, seja a denomina-
da secundária, envolvendo a seletiva e a indicada.

Entre as atribuições das CPCJ, na modalidade alar-
gada, inclui-se a da prevenção, a promover e a desenvolver 
em estreita colaboração com as instituições comunitárias 
públicas e privadas, nomeadamente o Município, as Enti-
dades com competência em matéria de infância e juventu-
de e a Rede Social, colaboração que a versão atual da Lei 
de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo acentua.

Pela insu!ciência, no país, de uma aprofundada 
«cultura da prevenção», não tem sido fácil a sua imple-
mentação sistémica. Mas veri!ca-se um assinalável salto 
qualitativo e quantitativo na interiorização da sua essen-
cialidade e nas iniciativas para a sua concretização.

São disso testemunho: o aumento signi!cativo da 
elaboração de planos de ação envolvendo também in-
tervenções preventivas; a participação ativa no «Mês da  
Prevenção dos Maus Tratos», importante iniciativa que 
ocorre no mês de abril de cada ano (em 2016 teve a in-
tervenção de 264 CPCJ e Municípios, mais 30 do que em 
2015); e a adesão progressiva ao Projeto sistémico «Tecer 
a Prevenção», iniciado experimentalmente em 2010, por 
proposta da Comissão Nacional.

O grau já alcançado da adesão a este Projeto —  
132 CPCJ estão, de forma muito positiva, a construí-lo 
ou a já desenvolvê-lo e 176 manifestaram o desejo de 
eventualmente o adotar — tem muito signi!cado, pela 
pertinência e exigência do Projeto. Envolve o aprofun-
damento da missão da Comissão e a assunção comu-
nitária de uma intencionalidade preventiva constante,  
traduzida na elaboração de plano plurianual de prevenção,  
sistémico, monitorizado e avaliado na sua execução,  
e fundado num prévio diagnóstico, cuidado e atualizá-
vel, abrangendo as problemáticas, os fatores de risco e de  
proteção e o inventário dos recursos disponíveis.

De notar a entusiasmante descoberta, pelas CPCJ 
que vêm desenvolvendo projetos sistémicos de preven-
ção, das suas capacidades para assim contribuírem, em 
contínua e íntima colaboração com todos os elementos  
da comunidade, para o radicar, progressivo, mas mais  
rápido, da já mencionada ainda insu!ciente cultura da 
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de Professores nas CPCJ, com funções que abrangem uma 
ligação estreita com as Escolas, nomeadamente nos domí-
nios da prevenção, dos diagnósticos e da concretização de 
medidas de promoção e proteção. De salientar o empenho 
e trabalho de muito mérito de Professores, quer no âmbito 
das formações genéricas e especializadas sobre o sistema 
de promoção e proteção, nos já vários cursos efetivados 
ou em desenvolvimento, quer no trabalho mais especí!co 
como membros da comissão.

A continuidade desta política pode continuar a pro-
porcionar aquisições muito positivas, de e!cácia e e!ciên-
cia, quer para as Escolas, quer para as CPCJ, no entrecruzar 
de missões que se tocam profundamente. 

!"# $%: Há um aumento de participação de jovens em cri-
mes graves. Concorda com a idade de inimputabilidade em 
Portugal? Porquê?

&': Concordo com o sistema português de intervenção  
relativamente a crianças e jovens que praticam factos 
quali!cados como crime e creio que constitui uma já uma 
arreigada aquisição civilizacional que importa preservar 
de harmonia com os resultados da experiência e da inves-
tigação disponível. Sem prejuízo, naturalmente, de conti-
nuarmos muito atentos à problemática, acompanhando-a 
e avaliando-a criticamente, com base na realidade devida-
mente captada e avaliada, sem concessões a injusti!cadas 
a posições laxistas ou desproporcionadamente securitá-
rias. Pensando e agindo sempre em função dos Direitos 
Humanos em causa, como paradigma fundamental do 
sistema.

Direitos Humanos que estão, naturalmente, ligados 
às complexas fases de desenvolvimento bio-sócio-psicoló-
gico da criança e do jovem. 

São evidentes a necessidade e a premência de uma 
preocupação permanente e de um dever constante rela-
tivamente à indispensável prevenção sistémica do fenó-
meno, em função das diversas fases de desenvolvimento e 
 dos diversi!cados contextos.

Veri!cada a prática pela criança, com menos de 12 
anos de idade, de facto quali!cado como crime, a!gura-se 
bem adequado a essa fase pré-pubertária a solução legal 
de considerar a situação como de perigo, a tratar cuida-
dosamente no âmbito do sistema de promoção e proteção,  
afastando assim atuações envolvendo riscos desnecessá-
rios e perigosos de etiquetagem e marginalização.

Quando o facto é praticado entre os 12 e os 16 anos,  
já se justi!ca e exige diferente responsabilização, mas  
ainda não de natureza penal, que se sabe poder ter efeitos 
estigmatizantes muito negativos (e inadequados ao dese-
jado evitamento de reincidências) e que pressupõe a capa-
cidade de culpa penal e correspondente imputabilidade  
do jovem com essas idades, que a investigação e a expe-
riência indiciam não existir normalmente. Também aqui 

a nossa lei (Lei tutelar educativa) opta corretamente  
por uma !rme responsabilização de natureza educati-
va, (mediante a aplicação, se necessária, de uma medi-
da tutelar educativa), traduzida no propósito de uma  
educação para o direito, ou seja, para os valores efetiva-
mente ofendidos pelos factos quali!cados como crime,  
e a inserção do jovem, de forma digna e responsável,  
na vida em comunidade. 

!"# $%: Quais as medidas previstas na Lei Tutelar Educa-
tiva (Lei n.º 166/99, de 14 de setembro, alterada pela Lei 
n.º 4/2015, de 4 de janeiro)?
Como devem os professores atuar nestes casos?

&': As medidas tutelares educativas são a seguintes, indi-
cadas taxativamente no artigo 4º da referida Lei (LTE): 

a.  A admoestação;

b.  A privação de conduzir ciclomotores ou de obter  
permissão para conduzir ciclomotores; 

c.  A reparação ao ofendido; 

d.  A realização de prestações económicas ou de tarefas  
a favor da comunidade; 

e.  A imposição de regras de conduta; 

f. A imposição de obrigações; 

g.  A frequência de programas formativos; 

h.  O acompanhamento educativo; 

i. O internamento em centro educativo. 

Os professores que tiverem conhecimento, no exercí-
cio das suas funções e por causa delas, de facto quali!cado 
como crime praticado por jovem de idade compreendida 
entre os 12 e os 16 anos têm, obrigatoriamente, de denun-
ciar a situação ao Ministério Público ou a órgão de polícia 
criminal (artigo 73.º da LTE).

Podem também, como qualquer pessoa, denunciá-lo 
independentemente de ter tido conhecimento no exercício 
das suas funções e por causa delas (artigo 72.º da LTE).

 
!"# $%: Há casos de crianças e jovens com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) sinalizados às Comissões? 
Quais são os casos mais frequentes?

&': No ano de 2016 foram acompanhadas pelas CPCJ 1297 
crianças com seis ou mais anos de idade que frequenta-
vam regime educativo especial, sendo caracterizadas  

las CPCJ depende sempre do consentimento dos pais, do  
representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de 
facto, e da não oposição da criança ou jovem com idade 
igual ou superior a 12 anos, ou com idade inferior, mas com 
capacidade para compreender o sentido da intervenção.  
E é de realçar que a todo o tempo pode ser retirado o con-
sentimento e manifestada a oposição, cessando messe 
caso a intervenção da CPCJ e passando a competência a 
ser do Tribunal. É certo que, veri!cando-se a situação de 
perigo atual ou iminente para a vida da criança ou jovem 
ou de grave comprometimento para a sua integridade  
física ou psíquica, que exija proteção imediata, a CPCJ, 
como aliás também as Entidades com competência em 
matéria de infância e juventude, podem e devem, na au-
sência de consentimento dos detentores das responsabi-
lidades parentais da criança ou jovem ou de quem tenha 
a sua guarda de facto, tomar as medidas adequadas à sua  
proteção imediata, que podem envolver a retirada da 
criança ou jovem. Mas esse procedimento de urgência  
é efetuado nos termos exigentes dos artigos 91.º e 92.º da 
LPCJP, que implicam a imediata comunicação da situação 
e das medidas tomadas ao Ministério Público que por sua 
vez requer imediatamente ao Tribunal decisão, a proferir 
no prazo máximo de quarenta e oito horas. Talvez o carác-
ter frequentemente dramático de algumas destas situa-
ções de emergência e a sua mediatização possa concorrer 
para a referida ideia errada de que as CPCJ exageram as 
soluções de retirada de crianças. A verdade é que as CPCJ 
procuram sempre proteger mantendo, tanto quanto possí-
vel, a criança no seu seio familiar e procurando a recupera-
ção, em tempo útil, das funções parentais. Mesmo no caso 
de acolhimento residencial, o objetivo da intervenção visa, 
em primeira linha, possibilitar essa recuperação e conse-
quente regresso ao seio da sua família.

É também de salientar que, apesar das já referidas 
exigências de consentimento e de não oposição, a aplica-
ção pelas CPCJ de medida que determine ou mantenha  
a separação da criança ou jovem dos seus pais, represen-
tante legal ou das pessoas que tenham a sua guarda de  
facto tem de ser obrigatoriamente comunicada ao  
Ministério Público que acompanha a Comissão (artigo 
68.º, alínea g) da LPCJP).

!"# $%: Qual é a sua opinião sobre o processo de cobertura 
jornalística e a responsabilidade dos meios de informação 
no sistema de promoção e proteção de crianças e jovens?

&': Os meios de comunicação social têm um papel  
muito importante na interiorização generalizada dos  
Direitos Humanos da Criança e no esclarecimento junto 
das comunidades e dos cidadãos da essencialidade dos 
valores, princípios e regras jurídicas e sociais dos sistemas  
estabelecidos para a divulgação desses direitos e sua con-
cretização, nomeadamente pela prevenção e reparação das 

situações que os colocam em risco e em perigo. 
Sem prejuízo do poder/dever da análise crítica das 

atuações, é essencial que o façam no respeito pela privaci-
dade das crianças e famílias, pelas regras legais relativas 
ao caráter reservado dos processos e observando rigorosos 
procedimentos éticos, deontológicos e técnicos de ave-
riguação e exposição que obstem a juízos negativos sem 
fundamento sério que comprometam injustamente o valor 
da con!ança, essencial aos cidadãos, sobretudo os mais  
vulneráveis, que o sistema tem obrigação de servir.

Veri!cam-se progressos neste âmbito, mas urge que  
se evitem os exemplos negativos, por vezes com efeitos 
 muito nefastos, e se generalizem e melhorem os positivos,  
pela formação e adequado diálogo envolvendo os diver-
sos agentes dos órgãos de comunicação social, os diferen-
tes responsáveis pela execução do sistema, as crianças,  
jovens, famílias e instituições comunitárias signi!cativas,  
incluindo as de investigação e docência.

!"# $%: A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Peri-
go n.º 142/2015 veio alterar alguns dos artigos do anterior 
documento, nomeadamente o artigo relativo às Entidades 
com Competência em Matéria de Infância e Juventude. 
Que lhe parece ser o papel da Escola enquanto Entidade 
de 1.ª Linha com Competência em matéria de Infância  
e Juventude?

&': A Escola, enquanto elemento fulcral da Comunidade 
Educativa, tem um papel fundamental como Entidade  
de 1ª Linha com Competência em matéria de Infância e  
Juventude, quer na divulgação e interiorização dos Direitos 
Humanos da Criança e do Jovem, junto dos alunos, dos di-
ferentes pro!ssionais da Escola, dos pais e das instituições 
comunitárias com que mais se articula, quer nos projetos 
e ações, visando a concretização desses direitos relativa-
mente a cada uma das crianças, quer ainda na prevenção 
sistémica e na reparação da violação desses direitos. Tudo 
numa perspetiva de «governação integrada», em articula-
ção com os diversi!cados agentes que o sistema convoca.

A interiorização dos princípios e regras atualmen-
te explicitados no artigo 7.º da LPCJP (já dele constavam 
implicitamente), conjugados com outros constantes no-
meadamente dos artigos 4º e 18º da mesma Lei e do Esta-
tuto do Aluno, constitui certamente poderoso instrumen-
to de e!cácia e e!ciência da imprescindível intervenção  
da Escola nestas matérias, inseridas no cerne da sua admi-
rável missão, de eminente interesse público.

!"# $%: Como podem as Escolas e as CPCJ ser parceiros 
mais e!cazes?

&': Esse conceito de efetiva parceria e sua expressão prá-
tica tem vindo progressivamente a densi!car-se e enri-
quecer-se, mercê sobretudo da integração mais intensiva 
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da forma que se segue:

1 297 Crianças   - 1,8%

Tipo Deficiência Total %

Mental/Intelectual !"# !#,$

Outro %$& %!,%

Deficiências da Linguagem %%' %%,$

Outras Deficiências Psicológicas (# (,(

Paralisia Cerebral #( #,)

Multideficiência ## #,(

Auditiva "& ",*

Motora "% ",$

Visual "' ",%

Deficiências Das Funções Gerais, 
Sensitivas e Outras

$* !,'

Deficiências Musculo-Esqueléticas $) $,&

Sem Informação %* %,*

Deficiências de Outros Órgãos %" %,"

Deficiências Estéticas ! ',!

980

Destas 1297 crianças foram sinalizadas às CPCJ, em 2016, 
416, sendo os seguintes os motivos de perigo indicados:  
Negligência – 156; Exposição a comportamentos que pos-
sam por em causa o bem estar e o desenvolvimento da 
criança – 98; A criança ou jovem assume comportamentos 
que poem em causa o sem o bem estar e desenvolvimento 
– 58; Situações de Perigo em que está em causa o Direito  
à Educação – 31; Outras situações de perigo não especi!-
cadas – 23; Maus Trato Físicos – 18; Maus Tratos Psicoló-
gicos ou Indiferença Afetiva – 13; Criança Abandonada ou  
Entregue a si própria – 10 e Abuso sexual – 9.

!"# $%: Como podemos estimular «uma cultura de pre-
venção justa e inteligente na nossa sociedade?

&': Tem-se mostrado útil o processo de construção pelas 
CPCJ, em colaboração com instituições comunitárias, de 
projetos sistémicos de prevenção, como o projeto «Tecer 
a prevenção», e outros projetos, destacam-se o «Mês de  
prevenção dos maus-tratos», em manifesta grande expan-
são, e os Planos locais de prevenção incluídos nos planos 
anuais de atividades. Conta-se com o eco de avaliações 
positivas dos projetos, em cooperação, nomeadamente, 
com instituições universitárias. (cfr. resposta à primeira 
pergunta).

!"# $%: O juiz Armando Leandro é considerado o «pala-
dino» dos direitos das crianças e dos jovens em Portugal.  
O que sente ao !nal de tantos anos ao serviço desta causa?

&': Considero-me apenas um, entre muitos, servidores 
dedicados a procurar melhorar, numa perspetiva de  
intervenção integrada, a e!cácia e e!ciência do siste-
ma de promoção e proteção dos Direitos Humanos da  
Criança; e sinto-me privilegiado por ter podido esten-
der por vários anos a minha modesta, mas empenhada,  
colaboração.

1. Cf. o seu ensaio «A transformação da política», publicado pela editora «Teorema», design-
adamente a !s. 181 e sgs. 
2. Para o aprofundamento da perspectiva da «Governação Integrada» e o seu desenvolvi-
mento prático, nomeadamente pela concretização de uma criativa e fecunda proposta de-
nominada «MatrizGovInt», é precioso o contributo do Doutor Rui Marques, nomeadamente 
com a sua recente tese de doutoramento sobre «Problemas sociais complexos e governação 
integrada».

Era uma situação bem complicada. Por força das políticas 
de incluir os alunos com condições de de!ciência na escola 
regular, aquela menina tornou-se aluna de um agrupamen-
to de escolas nos arredores de uma capital de distrito de 
Portugal Continental. Um caso bem difícil lamentava-se a 
escola… a aluna tinha uma grade disfunção motora provo-
cada pelo que se designa como “Paralisia Cerebral”. Tinha 
uma possibilidade de preensão reduzida (conseguia segu-
rar com di!culdade um lápis na mão) mas não conseguia 
escrever. Sabia ler e entender frases simples. No princípio do 
ano, sem poder escrever, sem treino ou acesso a tecnologias 
digitais que lhe permitissem avançar na escrita, que fazer? 
Quando no Conselho de Turma, a diretora de turma apre-
sentou o caso disse: “É um caso severo: ela nem consegue 
escrever o nome!” Fez-se um silêncio pesado e resignado. 
“E sabe-se lá quando chega o computador que foi pedi-
do!” — disse outro docente. Mais pesado ainda o silêncio.  
“Porem aqui uma aluna que não escreve é uma brincadeira” 
disse a meia voz outro docente. “Era bom é quem a mandou 
para cá, !casse professor dela durante o ano”. Silêncio ainda 
mais resignado e mais zangado. De súbito, rompeu do silên-
cio a voz de um professor novato na escola: “Desculpem lá, 
eu não percebo nada disto…mas, se ela não mexe a caneta 
para escrever o nome, talvez ela o possa escrever se mexer-
mos o papel”. Todos se riram. “Oh colega! Só mesmo vindo 
de si!”. Na verdade, só alguns entenderam que se o foco for 
nas incapacidades do aluno, di!cilmente poderemos levar 
a Inclusão a prevalecer; o que o professor “novato” disse,  
e alguns docentes entenderam, é que é preciso também 
atuar sobre o ambiente o contexto em que o aluno está.

O que entenderam é que a Inclusão não é só inter-
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vir com o aluno. Claro que é preciso trabalhar com o alu-
no; encontrar estratégias, motivações, formas de entender 
e de se expressar que possam constituir a sua pro!ciência 
(isto é a sua melhor competência, o seu melhor desempe-
nho). Neste sentido a Inclusão é um processo que procura 
que as pessoas adquiram e usem instrumentos — sejam 
eles de conhecimento, de interação, de códigos de conduta, 
etc. — que lhes permitam estabelecer relação paritária com  
determinados grupos. Na escola isto signi!ca que o papel  
da escola é o de identi!car e trabalhar os fatores que podem 
contribuir para o estabelecimento desta relação paritária ao 
mesmo tempo que elimina os fatores que se constituem com 
obstáculos. Umas vezes o obstáculo é um currículo dema-
siado uniforme, rígido e extenso, outras vezes são códigos 
de comunicação ou de conduta, outras vezes são barreiras 
de classe social ou de capital cultural, etc. Assim, a função 
dos compromissos inclusivos é a de identi!car e eliminar os 
obstáculos à participação ao mesmo tempo que identi!ca  
e sustenta os fatores que a podem promover.

Mas a Inclusão não é só esta intervenção sobre o alu-
no; é também uma intervenção sobre os envolvimentos.  
Encontramos frequentemente um enorme descompasso  
entre o que as instituições dizem e as práticas que desen-
volvem. O problema é que muitas vezes a melhor maneira  
de anular uma ideia é escrevê-la. Pensa-se que se está escri-
to… bom… já está. Mas não está cumprido. Assim é preci-
so intervir com as instituições — neste âmbito a escola — 
para que ela se possa converter numa instituição inclusiva.  
Inclusiva no sentido de ser recetiva e hospitaleira, de braços 
abertos, para todos os seus potenciais utilizadores. Na  
escola são múltiplas as implicações desta intervenção: des-
de o trabalho sobre os currículos, até à promoção e escuta 
da voz dos alunos.

Ambas as componentes da inclusão - uma mais a nível 
pessoal e outra mais ao nível ecológico - são imprescindíveis 
para se levar a inclusão a bom porto. Umas vezes a pessoa 
mexe a caneta, outras vezes, para escrever o nome, é preciso 
mexer o papel.

Este conceito sobre Inclusão pode ser útil quando ava-
liamos a utilidade e a correção de um novo diploma que 
acaba de ser posto à discussão pública, documento elabo-
rado por um Grupo de Trabalho para substituir o diploma 
3/2008. Não faz ainda uma semana que o documento foi pos-
to em discussão pública e precisamos de ouvir vários pontos 
de vista para poder aquilatar de que forma este documento 
pode por um lado sancionar os avanços que foram feitos  
e por outro lado apontar caminhos futuros para aprofundar 
a Inclusão. Talvez as traves mestras de análise deste docu-
mentam possam ser a) quais os apoios que se podem dispo-
nibilizar para que cada aluno consiga ultrapassar as suas  
di!culdades. Pensar quais os apoios, qual o modelo de apoio, 
dado por quem em que regime, com que ligação à escola  
e à família, qual a avaliação que é feita, etc. Por outro lado, 
b) quais são as mudanças que a escola tem de fazer para  

poder acolher todos os alunos sem que isso seja uma assis-
tência, uma bondade, uma tolerância? De que forma a escola 
equaciona a matrícula, os horários, as ofertas curriculares, 
o apoio dos docentes, etc., para promover a inclusão?

A linguagem do documento aproxima-nos de uma 
perspetiva claramente inclusiva e isso é bem positivo. Posi-
tivo ainda é a desvalorização da categorização em favor de 
uma maior centração na relação com o currículo. En!m… 
muito para discutir. A saída de uma nova proposta é uma 
oportunidade — que não tivemos aquando da publicação  
do dec.- lei 3/2008 — para discutir e sobretudo para relem-
brar e solidi!car aquilo que entendemos dos vários concei-
tos e formas de intervenção. Uma grande oportunidade, 
portanto, e, ao pôr este documento em consulta pública  
durante 3 meses, o Governo já arrecadou pontos porque esta 
discussão é formativa, é uma prova de respeito democráti-
co. Estamos crentes que esta prova prosseguirá quando se  
tratar de considerar as sugestões de melhoria.

INTRODUÇÃO
Pela sua natureza politica, social e mesmo cultural é in-
contornável a re"exão sobre o que pretendemos da escola 
enquanto instituição do e para o século XXI. Discussão por 
vezes fragmentada e focada em áreas especí!cas de ação, 
nomeadamente associadas à educação especial entendida 
como subsistema do sistema educativo. Esta situação ten-
de a resultar em mudanças legislativas e a coincidir com 
ciclos políticos e governativos. Em Portugal esta realidade 
tem enfatizado, nos últimos tempos, modelos de ação como: 
Diferenciação Pedagógica (DP), Desenho Universal para a 
Aprendizagem (DUA) e mais recentemente 
o modelo de Intervenção Multiníveis de 
Resposta à Diversidade (IRMD).

Com a presente narrativa pretende-
mos apresentar, sucinta e com base na lite-
ratura, as caraterísticas de cada um destes 
modelos bem como alguns dos seus pon-
tos críticos. É nosso propósito enfatizar  
o potencial de cada modelo enquanto 
abordagem para a melhoria de toda a  
escola e ação para o sucesso de todos os 
alunos. Nas considerações !nais referimos, 
também com base na literatura, possíveis convergências 
assim como divergências advindas da coexistência prática 
dos três modelos. 

CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES ESSENCIAIS 
DA DP
Criticas aos modelos pedagógicos tecnocráticos de cariz 
positivista (Apple, 2003; Guba & Lincoln, 1989; Habermas, 

1978) !zeram emergir abordagens como a DP enquanto 
resposta às limitações e fragilidades assacadas aos mode-
los tradicionais (Valiande, 2010). A sua conceptualização 
baseia-se, essencialmente, na teoria do construtivismo so-
cial (Vygotsky, 1978) e em novas perspetivas sobre os meca-
nismos e estilos de aprendizagem para que contribuíram 
as neurociências (Subban, 2006). Com base nos pressupos-
tos de DP a ação sublinha a diversidade dos alunos, com o 
argumento de que em sala de aula nem sempre é possível 
que estes façam todos exatamente a mesma coisa, da mes-
ma forma e ao mesmo tempo (#iesen, 2002). A DP realça a 

atenção às diferenças, a participação ativa 
dos alunos nos processos de aprendizagem 
e a sua interação com os contextos de vida 
(Valiande, Kyriakides & Koutselini, 2011).  
A DP perspetiva a acomodação do currí- 
culo, no que se refere aos métodos de en-
sino, aos recursos pedagógicos e didáticos, 
às atividades e aos métodos de avaliação, 
para maximizar as oportunidades de 
aprendizagem de todos os alunos (Linn-
Cohen & Hertzog, 2007). No entanto, o  
conceito tem evoluído e ganhado relevân-

cia (Linn-Cohen & Hertzog, 2007; Santos, 2008) enquanto 
intencionalidade pedagógica e, a partir dos anos 60 do sé-
culo XX, com a crescente importância da vertente forma-
tiva reconhecida ao processo de avaliação (Santos, 2008).

Segundo Healey (2016) a DP remete para pressupostos 
base como: a) conhecer os alunos — iniciar por avaliar os 
seus interesses e competências, b) considerar o currículo 
— de!nir as competências e objetivos de aprendizagem 
associados bem como os conteúdos e conceitos a apresen-
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tar e explorar, c) criar expetativas altas — clari!car o que  
poderão aprender os alunos mais pro!cientes e plani!-
car estratégias e acomodações necessárias para alguns 
alunos, d) prever diversas atividades e tarefas — recorrer 
na apresentação e exploração de conceitos e conteúdos  
a diversos meios, materiais e temas de interesse e sig-
ni!cativos para os alunos, e) diversi!car mecanismos  
de avaliação — prover várias formas e materiais para  
os alunos demonstrarem o que aprenderam. 

A DP (cfr ilustração 1) é concetualizada por referência 
a três elementos essenciais: conteúdos — o que aprender, 
processos — como aprender e produtos — como demons-
trar o que se aprendeu (Tomlinson, 2001, Linn-Cohen & 
Hertzog, 2007). Segundo Tomlinson (2001), a ação relativa-
mente a estes elementos implica:

1. Conteúdos: o recurso a materiais diversi!cados para a 
apresentação e exploração, na ação de ensino. Os con-
ceitos e conteúdos devem ser funcionais e signi!cativos 
e não devem estar focados em detalhes minuciosos e 
factos ilimitados. Todos os alunos abordam os mesmos 
conceitos e conteúdos, mesmo que sejam necessárias 
acomodações como compactação ou enriquecimento. A 
sua apresentação e exploração assenta na diferenciação 
como forma de favorecer a generalização e potenciar a 
aprendizagem e o acesso de todos os alunos ao currícu-
lo. As expetativas são claras realçando-se os conceitos e 
conteúdos em todas as suas dimensões e as tarefas são 
motivadoras, funcionais e integradas em níveis cada vez 
mais complexos. 

2. Processos: a organização e gestão do clima de sala de 
aula realçam aspetos como o de "exibilidade curricular 
e diferenciação de estratégias e materiais, ensino cola-
borativo e coadjuvação, aprendizagens colaborativas 
baseadas em organização de grupos de geometria variá-
vel e tutoria de pares.

3. Produtos: as avaliações diagnósticas sustentam a   
diferenciação do ensino. Os processos de avaliação,  
formais e informais, desenvolvem-se com recurso a 
instrumentos diversi!cados, operacionalizados por  
referência a diversos contextos. Todos os mecanismos  
de avaliação dos alunos, nomeadamente de autoavalia-
ção, permitem o feedback tanto para a ação de ensino 
como de aprendizagem. A avaliação é formativa, para 
as aprendizagens e apoia a construção de mecanismos 
diferenciados no que concerne à forma como os alu-
nos demonstram e expressam as suas competências.  
Ainda ao nível da resposta, a diversi!cação de formas 
de demonstração potencia diversos meios de expressão,  
procedimentos alternativos, vários graus de di!culdade, 
tipos de avaliação e critérios.

A DP ao orientar a plani!cação pedagógica potencia o 
conhecimento de cada um dos alunos e por isso facilita  
a construção de respostas às suas necessidades (Valiande, 
Kyriakides & Koutselini, 2011), motivações e interesses, 
melhorando as aprendizagens (McCarty; Crow; Mims;  
Pottho$ & Harvey, 2016). Pese os argumentos em defesa  
da DP, Wormeli (2011) e Reese (2011) defendem a necessi-
dade de se desenvolver investigação que crie evidências 
relativamente a algumas das suas dimensões. No entanto, 
existem estudos que referem alguns pontos críticos ao seu 
desenvolvimento, como: a) a multiplicidade de de!nições 
(Linn-Cohen & Hertzog, 2007) e conceitos referidos, por 
vezes, com base em de!nições divergentes (Visser, 1998, 
Oliver 2016). Reykjavik (2016) refere a confusão algumas 
vezes estabelecida entre DP e ensino individualizado,  
b) a necessidade das práticas assentarem num currícu-
lo aberto, atual e signi!cativo, passível de ser acomo-
dado de forma critica e re"exiva com base nas teorias  
e práticas da DP (Valiande, Kyriakides & Koutselini, 
2011), c) a necessidade de serem disponibilizados recur-
sos materiais e humanos diversos e apropriados (Oliver, 
2016) e d) a necessidade de se estabelecerem mecanis-
mos de colaboração enfatizando práticas de coadjuvação  
(Oliver, 2016). 

CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES ESSENCIAIS 
DO DUA
O DUA nasceu no Center for Applied Special Technology 
(CAST), Massachusetts em 1984. Originariamente pre-
tendeu-se “desenvolver e aplicar tecnologias de modo a 
expandir as oportunidades de aprendizagem para indi-
víduos com de!ciência" (Rose & Meyer, 2002, p. v). A sua 
concetualização referenciou-se, primeiro, à conceção de 
ambientes físicos acessíveis (#arp, Howarton, Wirtanen, 
Rodriguez & Ding, 2012). Perspetiva desenvolvida pela con-
vicção de que é mais e!ciente e e!caz criar uma estrutura 
acessível ao maior número de pessoas do que adaptar essa 

estrutura, após concluída, com recursos de acessibilidade 
(Meo, 2008; Rose & Meyer, 2002). Posteriormente esta ideia 
in"uencia pressupostos relacionados com o desenvolvi-
mento Web e só mais tarde se assume como abordagem 
que in"uencia um conjunto de constructos relacionados 
diretamente com o ensino e a aprendizagem (#arp, Ho-
warton, Wirtanen, Rodriguez & Ding, 2012). O DUA é hoje 
considerado uma ferramenta pedagógica concebida para 
melhorar e otimizar a ação de ensino e de aprendizagem de 
todos os alunos (Zabala, 2016). Os seus constructos radi-
cam em princípios cientí!cos originados pelas ciências da 
educação, psicologia do desenvolvimento e neurociências 
(Rose & Gravel, 2010).

Zabala (2016) sublinha que o DUA assume de forma 
explícita que todos os alunos são diferentes, logo a aquisi-
ção de competências bem como os resultados alcançados 
por estes também poderão ser diferenciados. O principal 
objetivo é eliminar barreiras à aprendizagem com base 
na estruturação de respostas às necessidades e diferen-
ças de uma população escolar cada vez mais diversi!cada 
(#arp, Howarton, Wirtanen, Rodriguez & Ding, 2012). Por 
um lado as diferenças individuais podem facilitar ou cons-
tituírem-se como barreiras à aprendizagem, por outro lado 
os contextos também podem ampliar esses elementos ou 
reforçar os facilitadores atenuadores das barreiras (Hall, 
Vue & Mengel, 2014). Ambientes de aprendizagem "exíveis 
podem, mais facilmente, responder às diferenças e conver-
gir com as forças dos alunos, pois nem as suas característi-
cas nem o currículo são entidades estáticas mas evoluem e 
acomodam-se reciprocamente (Hall, Vue & Mengel, 2014). 
O DUA reduz as barreiras no acesso ao currículo pois con-
substancia-se na sua gestão e acomodação, na atenção às 
competências, aos métodos, aos materiais e atos avaliativos 
bem como na facilitação de apoios para a aprendizagem. 

O DUA (cfr ilustração 2) assenta em três principios  
base orientadores que Hall, Vue & Mengel (2014) sinteti-

zam do seguinte modo:

Principio 1: o “PORQUÊ” da aprendizagem: reporta à di-
mensão afetiva, a redes neuronais responsáveis por dar 
sentido às aprendizagens, aportando argumentos para a 
atenção ao envolvimento e motivação dos alunos. Estas 
redes neuronais mobilizam aspetos como o interesse, 
motivação, persistência e autorregulação. Se alguns alu-
nos procuram as rotinas e a previsibilidade das tarefas 
outros empenham-se mais perante a novidade e ativida-
des mais espontâneas. Deste modo o currículo acomoda 
múltiplos meios de envolvimento sublinhando-se as for-
ças de cada um dos alunos para que mantenham espec-
tativas positivas relativamente às aprendizagens.

 
Principio 2: o “QUÊ” da aprendizagem: refere-se à di-
mensão reconhecimento, à diversidade e "exibilidade 
de materiais, métodos e estratégias, nomeadamente 
em formato digital a que o professor recorre para apre-
sentar a informação. Várias opções para que os alunos  
possam interagir com os conteúdos usando múltiplos 
sentidos tendo em conta os seus estilos de aprendiza-
gem. Existem redes neuronais implicadas no reconheci-
mento, usadas para identi!carem e categorizarem o que 
vemos, ouvimos e lemos. Estas redes neuronais mobili-
zam características do comportamento humano como 
a perceção, diversidade de linguagens e compreensão. 
O recurso a diversos meios de representação ajuda 
os alunos com di!culdades de acesso ao currículo e a  
alguns materiais didáticos. Ação que não deve resultar  
em adaptações curriculares paralelas ao currículo e 
consideradas, erradamente, como “desenho universal”. 

 
Principio 3: o “COMO” da aprendizagem: assenta na 
existência de redes neuronais direcionadas para a estra-
tégia. São redes utilizadas para a plani!cação e execução 
de tarefas e estão relacionadas com a forma como orga-
nizamos e expressamos as nossas ideias nomeadamente 
escrever um texto, resolver um problema de matemática 
ou um problema do quotidiano. São redes neuronais re-
lacionadas com a mobilização de competências de ação, 
expressão e de autoavaliação. Deste modo remete-nos 
para a facilitação de diversos meios de ação e expressão. 
Pois os alunos diferem na forma como interagem nos 
contextos de aprendizagem e na forma como expressam 
o que aprenderam. Assim não existe um meio de expres-
são ideal para todos os alunos, sendo deste modo consi-
derado essencial promover meios diferenciados para os 
alunos demonstrarem o que aprenderam.

Embora o DUA suscite cada vez mais interesse aos diver-
sos agentes educativos a sua operacionalização não será 
exequível sem o recurso às Tecnologias de Informação e 
Comunicação, elemento central da sua concetualização 
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(Pisha & Coyne, 2001; Rose & Meyer, 2002; Edyburn, 2005). 
A mudança de paradigma de ação na sala de aula exige 
uma mudança sistémica relacionada com o poder de de-
cisão na área da educação, tanto na organização escolar 
no seu todo como na ação local e central (Holzman, 1993; 
Abell, 2006; Christie, 2006; Hoover, Baca, Wexler-Love & 
Saenz, 2008).

Independentemente do interesse que o DUA tem sus-
citado, têm-se identi!cado alguns pontos críticos, como a 
necessidade de: a) implementar uma efetiva "exibilidade 
do currículo (Hatley, 2011), nomeadamente materiais e 
estratégias de ensino "exíveis para acomodar as diversi-
dades de todos os alunos (Rose & Meyer, 2006; UDL-IRN, 
2011), b) adotar abordagens centradas no aluno e focadas 
nas aprendizagens (Hatley, 2011), c) apostar inicialmente 
na criação de uma rede de apoios e numa infraestrutura 
ao nível das tecnologias (Rose & Meyer, 2002), d) assegurar 
o apoio das estruturas de direção/gestão das escolas para 
a mudança (Hatley, 2011), e) prever tempo efetivo para a 
colaboração e re"exão (Ellsworth, 2000; Hatley, 2011), no-
meadamente para a plani!cação e gestão colaborativa do 
currículo entre professores do ensino regular, entre estes 
e os professores de educação especial e entre professores e 
especialistas em Tecnologias de Informação e Comunica-
ção (Rose & Meyer, 2002), f) de!nir metas claras e plani!-
car intencionalmente para a diversidade (UDL-IRN, 2011), 
g) formar professores segundo os pressupostos do DUA, re-
correndo ao modelo em cascata e a tutorias (Rose & Meyer, 
2002), h) disseminar vocabulário relacionado com o mode-
lo e a partilha de uma linguagem comum entre os diversos 
pro!ssionais (Hatley, 2011), i) envolver os encarregados de 
educação (Rose & Meyer, 2002) e j) acompanhar e monito-
rizar o processo (UDL-IRN, 2011). 

CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES ESSENCIAIS 
DA IMRD
O aumento de alunos neuro atípicos nas escolas tem leva-
do ao aumento exponencial de alunos que necessitam dos 
serviços de educação especial (Harris &Mamlin, 1998). 
Para além disso tem vindo a generalizar-se a ideia de que 
os alunos que apresentam algumas fragilidades nas apren-
dizagens e/ou comportamentais devem integrar serviços 
de educação especial de modo, muitas vezes, quase auto-
mático (Zuiderhof, 2008). Na perspetiva de contrariar estas 
práticas e também de enfatizar a prevenção versus a reme-
diação, investindo em estratégias no contexto de sala de 
aula (Zuiderhof, 2008), surge o modelo de ação IMRD (cfr. 
ilustração 3). O modelo comumente designado no original 
por Reponse to Intervention (RtI) é caraterizado pela orga-
nização de ações normalmente distribuídas por três níveis 
(alguns autores apresentam um 4.º nível). A progressão ao 
longo dos três níveis corresponde a um aumento da inten-
sidade da ação de serviços diferenciados.

Nivel I — Prevenção primária: o ensino responde às 
necessidades de participação, em contexto de sala de aula, 
da maioria dos alunos (National Center on Response to 
Intervention, 2010). O progresso dos alunos no currículo é 
avaliado periodicamente, interna e externamente (Cicek, 
2012). Mantêm-se neste nível cerca de 80% do total dos alu-
nos (Cicek, 2012).

Nível II — Prevenção Secundária: são desenvolvidas 
estratégias de ensino complementares, maioritariamente 
em contexto de sala de aula, de intensidade moderada e 
direcionadas a alunos que denotem di!culdades na apren-
dizagem e/ou comportamentos considerados de risco  
(National Center on Response to Intervention, 2010). A 
ação tenta responder a cerca de 15% do total de alunos  
(Cicek, 2012). Estes apresentam di!culdades signi!cativas 
em alguns conteúdos disciplinares, por isso são reforça-
das as suas aprendizagens, essencialmente em contexto 
de sala de aula, de modo a conseguirem acompanhar os 
seus pares (Cicek, 2012). Estas ações não devem exceder 
um período letivo e os progressos dos alunos são avaliados 
de forma diversa e contínua (Cicek, 2012).

Nível III — Prevenção terciária: ações intensivas de 
cariz interdisciplinar direcionadas a alunos que não pro-
gridem signi!cativamente nos seus desempenhos após 
as ações desenvolvidas no nível I e II (National Center on 
Response to Intervention, 2010). Estas ações destinam-se 
a cerca de 5% da população de uma organização escolar 
(Cicek, 2012).

Cada um dos níveis é composto por um conjunto  
especí!co de práticas consubstanciadas por estruturas  
de apoio/serviços que colaboram com os professores 
na gestão do currículo e na melhoria dos desempenhos 
dos alunos. A passagem de um nível a outro correspon-
de à tomada de decisão colaborativa desses serviços com  
os professores de cada uma das turmas. Os órgãos de ges-
tão das escolas devem assumir o desa!o de operacionalizar  
de forma inteligente e criativa ações de prevenção, in-

tervenção, avaliação e as necessárias acomodações  
(Holdnack & Weiss, 2006). O processo envolve a moni-
torização contínua da relação de causa-efeito entre a 
implementação de diversas estratégias de ensino e das  
aprendizagens que delas decorrem (Brown-Chidsey & 
Steege, 2005). Assim, é imprescindível dotar todas as orga-
nizações escolares dos recursos materiais e humanos para 
a implementação e!ciente das estratégias e práticas ine-
rentes ao modelo enquanto sistema integrado (Donovan  
& Cross, 2002; Sugai, Horner, & Gresham, 2002).

Para além da tomada de decisão baseada num siste-
ma integrado de recolha e tratamento de evidências, para 
o sucesso de desenvolvimento do modelo são identi!ca-
dos, segundo Donovan & Cross (2002) e Sugai, Horner, &  
Gresham (2002), elementos como:

1. a liderança a nível regional (que não se aplica com toda 
a propriedade à organização do sistema educativo  
português) e ao nível de cada uma das organizações  
escolares, 

2. !delidade às características do modelo para o que  
todos os intervenientes devem aceder a ações (antes  
da implementação do modelo e acompanhamento téc-
nico/pedagógico durante o desenvolvimento do mes-
mo) e materiais de formação relativamente ao desenvol-
vimento (gestores dos diversos níveis da organização  
escolar, todos os professores e outros agentes educati-
vos) das práticas de ensino e avaliação dos progressos,

3. envolvimento dos encarregados de educação e, 

4. sistema de avaliação validado pela administração  
central.

Várias organizações de pro!ssionais e diversos decisores 
políticos têm defendido a mais-valia do modelo IMRD 
(Fuchs, Mock, Morgan & Young, 2003; Fletcher, Coulter, 
Reschly & Vaughn, 2004) nomeadamente enfatizando o 
seu papel na redução do número de alunos encaminhados 
para serviços de educação especial (Cicek, 2012). No entan-
to alguns estudos têm identi!cado pontos críticos como: a) 
a desadequada formação de professores (Zuiderhof, 2008), 
b) a di!culdade em generalizar o modelo a toda a organiza-
ção escolar (Fuchs, Mock, Morgan & Young, 2003). Algumas 
vezes pelas frágeis competências especí!cas detidas pelos 
professores e requeridas ao desenvolvimento do modelo, 
sobretudo no que se refere a aspetos de individualização 
da ação de ensino (Mastropieri & Scruggs, 2005; Gersten & 
Dimino, 2006), c) as di!culdades subjacentes à monitori-
zação contínua da e!cácia das práticas (Zuiderhof, 2008),  
d) a não coincidência entre a apropriação de termos e 
conceitos relativos ao modelo e a alteração de práticas,  
observando-se por vezes a manutenção de um conjunto de 

práticas pouco consistentes e mesmo marginais (Kavale,  
Holdnack & Mostert, 2005). Pese o interesse de alguns  
decisores políticos em introduzirem em normativos o 
modelo de IMRD, este ora pode ser ignorado tanto por  
professores, gestores e outros decisores escolares como 
pode ser manipulado e mal implementado reduzindo-se, 
muitas vezes, a um conjunto de dados que servem tão só 
para o preenchimento de diversos formulários (Cicek, 
2012). Di!culdades que se veri!cam sobretudo a partir  
do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Mastropieri & Scruggs, 
2005), e) a enfase que é colocada nas di!culdades dos 
alunos quanto à leitura relativizando-se as necessidades  
relativas à compreensão da mesma, à escrita e à matemá-
tica (Strangeman, Hitchcock, Hall, Meo, & Coybe, 2008)  
e f) o vocabulário negativo e estigmatizante que tende a  
ser assimilado e utilizado por professores e outros pro-
!ssionais para se referirem aos alunos, podendo resultar 
num modelo pouco inclusivo (Zuiderhof, 2008). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como podemos veri!car, aos três modelos pedagógicos,  
de uma forma ou outra, são reconhecidas mais-valias  
para o sucesso de todos os alunos e quando comparados é 
possível identi!car convergências. No entanto parece-nos 
um erro teórico com evidentes repercussões práticas se os 
abordarmos como sinónimos ou mesmo como similares 
(Basham, Israel, Graden, Poth & Winston, 2010). Por um 
lado temos a DP e o DUA, embora o primeiro coloque mais 
enfase na avaliação formativa, os dois modelos defendem 
mecanismos de avaliação contínua de modo a acomodar 
as ações de ensino às diferenças e necessidades de apren-
dizagem de todos os alunos. Com alguma facilidade rela-
cionamos os princípios “diversos meios de apresentação”, 
“diversos meios de expressão” e “diversos meios de envolvi-
mento”, propostos pelo DUA com conceitos estruturantes 
da DP como “processos”, “produtos” e “conteúdos”. Os dois 
teorizam a organização de processos pedagógicos orien-
tados para a tomada de decisão no quadro do currículo 
da turma. Já o modelo IMRD con!gura um processo para  
a tomada de decisão baseada no sucesso ou insucesso de 
determinado aluno em situação de risco e no seu enquadra-
mento em respostas intensivas e especí!cas (Strangeman, 
Hitchcock, Hall & Meo, 2006). Neste modelo os mecanis-
mos de avaliação sustentam, sobretudo, o possível encami-
nhamento/elegibilidade de alunos para ações e contextos 
que podem con!gurar-se mais restritivas (Basham, Israel, 
Graden, Poth & Winston, 2010). Assim, não é evidente que 
os três modelos valorizem de igual modo a necessidade 
da ação decorrer por relação a um currículo "exível e por 
isso passível de ser acomodado à diversidade de alunos. 
Nem é claro que as três propostas de ação perspetivem de  
forma idêntica atitudes de altas expetativas relativamente 
a todos os alunos. Pressupostos que a serem mais ou me-
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nos explícitos também sublinham mais ou menos a mais-
valia das ações serem desenvolvidas em contexto de sala 
de aula, mesmo aquelas que sejam vistas como comple-
mentares e/ou mais especí!cas, nomeadamente as ações 
enquadradas pelo serviço vulgarmente denominado de 
educação especial.

Como defendem Basham, Israel, Graden, Poth & 
Winston (2010), a educação especial não é nem deve ser 
vista como “um lugar”, um pro!ssional ou mesmo um con-
junto de pro!ssionais. De entre outros aspetos a ação dos 
diversos pro!ssionais afetos ao serviço de educação espe-
cial concorre para garantir o acesso dos alunos ao currí-
culo da turma, em contextos naturais (Basham, Israel, 
Graden, Poth & Winston, 2010). Perspetiva que contraria  
o esforço, em diversos níveis de decisão politica, de anco-
rar a implementação de qualquer um dos modelos à ação 
da denominada educação especial. Perspetiva a que o mo-
delo de IMRD nos parece mais permeável. Como alertam 
Basham, Israel, Graden, Poth & Winston (2010), o mode-
lo de IMRD não deve ser encarado como uma resposta  
anterior à “referenciação” de alunos ou mesmo uma abor-
dagem alternativa à determinação de elegibilidade de alu-
nos para serviços de educação especial. Em nenhum dos 
Níveis a ação pode ser confundida com “medidas seleti-
vas” e argumentativas, com risco de estas se con!narem  
a procedimentos essencialmente administrativos, para 
respostas mais restritivas. Os Níveis de ação propostos 
pelo IMRD não podem ser assumidos como “lugares”,  
o Nível I, a “educação normal”, o Nível II a “educação com-
pensatória” e o Nível III a “educação especial” (Basham,  
Israel, Graden, Poth & Winston, 2010, p. 247). 

Pese as diferenças que sublinhamos num exercício 
simples e sucinto de relação entre os três modelos,  
estes convergem em condições essenciais como sejam  
a construção de um clima de sala de aula positivo e a  
disponibilização de recursos humanos e materiais. As-
petos imprescindíveis para o desenvolvimento de ações 
graduais e diferenciadas desenvolvidas com base em dinâ-
micas colaborativas, tanto de ensino e de aprendizagem, 
como em estratégias de resolução de problemas. São tam-
bém aspetos transversais aos três modelos a importância 
dada aos dispositivos de formação e monitorização bem 
como o pressuposto inequívoco de que a sua operacio-
nalização, per si ou em relação, depende da sua generali-
zação a todo o agrupamento de escola enquanto matriz  
cultural. Assim a orientação na adoção de qualquer modelo  
deve ter-se presente a oportunidade de: 

1. planear a mudança e a ação inovadora, 

2. executar no início a mudança ou ação inovadora em  
pequena escala, 

3. analisar os resultados para perceber o que funcionou ou 

não funcionou e porquê e 

4. melhorar a prática e generalizar a contextos mais  
amplos. 

Importa realçar que a adoção de modelos de ação para  
o sucesso dos alunos deve implicar toda a escola e refe-
renciar todos os alunos. Para além disso é imprescindível 
que os modelos de ação sejam abrangentes e que a mudan-
ça seja clara e explicitamente assumida a todos os níveis  
de decisão e estruturantes para a mudança e inovação, 
logo para a melhoria da escola.
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1. INTRODUÇÃO
No presente artigo pretende-se re"etir sobre a Educação 
Inclusiva a partir de uma visão holística da escola, em que 
se coloca a situação pro!ssional dos docentes e a sua rele-
vância no desenvolvimento e aprofundamento desse para-
digma, sempre inconcluído, na centralidade da discussão.

A conceção de práticas e atitudes pro!ssionais que 
determinam uma Escola que se caracterize por uma ver-
tente Inclusiva está subjacente à forma como esta se orga-
niza e àquilo que são as condições de exercício pro!ssional 
dos docentes, designadamente no que diz respeito às suas 
condições de trabalho, às relações pro!ssionais que se  
estabelecem, à componente cooperativa do 
trabalho que se desenvolve entre pares e às 
condições para um desenvolvimento pro!s-
sional, assente na aquisição de novas com-
petências que vão ao encontro dos desa!os 
que se colocam nos dias de hoje à Escola e à 
pro!ssão.

As novas realidades discursivas procu-
ram trazer os docentes para o centro desta 
discussão com uma retórica que se repete 
quanto à necessidade de valorizar o seu papel,  
a sua autonomia, ou a sua imagem so-
cial, porque lhes cabe formar as no-
vas gerações em conformidade com as 
exigências do futuro, da sociedade da informação, 
do desenvolvimento económico ou qualquer outra  
razão que esteja na moda. No entanto, como referiu An-
tónio Nóvoa1, os discursos e as práticas, muitas vezes,  
revelam mundos distintos, construindo uma ideia que  
não corresponde à intencionalidade declarada.

Os resultados do estudo que realizámos recentemente 

(Rosa, 2016a) permitiu-nos conhecer, através de uma abor-
dagem investigativa de caráter qualitativo, narrativo e 
interpretativo, o processo complexo, multifacetado, idios-
sincrático e contextual com o qual os pro!ssionais docen-
tes se confrontam no seu trabalho, bem como os dilemas,  
as contradições e os paradoxos que daí decorrem e que 
determinam a sua predisposição para dar resposta a uma 
multiplicidade de exigências, dentro das quais se enqua-
dram componentes determinantes para uma Educação 
Inclusiva.

É dentro dessa dialética que se apresentará uma  
re"exão sobre o conceito de inclusão, as atitudes e as con-

tradições que resultam das evidências forne-
cidas pela leitura dos resultados do estudo  
sobre a situação pro!ssional do professorado  
em Portugal, designadamente quanto aos  
impactos que os fatores políticos e sociais  
recentes tiveram na pro!ssão e na medida  
em que essas dimensões podem condicionar  
as atitudes potenciadoras de uma escola 
(mais) inclusiva. Assume-se assim, o pressu-
posto de que uma verdadeira escola inclusiva  
só é possível com um corpo docente devida-
mente empenhado, mas também motivado  
e valorizado.

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA + OBJETIVOS, 
METODOLOGIA E PARTICIPANTES 
O Enfoque no processo de recolha de dados incidiu em dois 
cenários muito concretos que se desenvolveram em distin-
tos momentos. Assim, procurámos conhecer e compreen-
der os fatores objetivos e subjetivos que contribuíram para 
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operar uma transição na identidade dos docentes, através 
de uma profunda revisão do ECD (Estatuto da Carreira 
Docente) e, por outro lado, na abordagem que se efetuou  
à crise económica e !nanceira, com cortes consideráveis 
na educação, que, com medidas muito concretas, impli-
caram a deterioração da qualidade do processo educativo  
e uma di!culdade acrescida às condições de trabalho e  
de vida dos que exercem a pro!ssão docente.

Os dados foram recolhidos junto de docentes que 
exercem a sua atividade pro!ssional no sistema de ensi-
no público em Portugal, a Ministra da Educação do XVII 
Governo Constitucional e os líderes das duas Federações 
Sindicais que representam a pro!ssão docente, designa-
damente da Federação Nacional dos Professores (Fenprof)  
e da Federação Nacional da Educação (FNE). Para o  
efeito, realizámos um total de 27 entrevistas e dois grupos  
de discussão que implicaram o envolvimento de mais  
13 docentes, num total de 40 protagonistas.

A utilização dessas técnicas permitiu-nos recolher 
um manancial de informação, a partir da qual se preten-
deu chegar a um entendimento profundo e, até, a uma  
dimensão subjetiva dos participantes, seja no plano indi-
vidual ou coletivo, e dos fenómenos, dirigindo a intenção  
da pesquisa para grupos reduzidos, mas a serem intensa-
mente estudados (Denzin & Lincoln, 2006). 

Entendeu-se que seguir uma metodologia de investi-
gação qualitativa, interpretativa e descritiva, seria a mais 
adequada para compreender os processos e os fenóme-
nos inerentes à problemática da investigação que versa 
sobre a situação pro!ssional do professorado em Portugal.  
Trata-se “da descoberta dos signi!cativos inerentes ao 
próprio indivíduo, já que ele é a base de toda a indagação” 
(Pacheco 1995, p. 16). 

Este paradigma assenta em posições fenomenológi-
cas e interpretativas, assumindo uma importância ain-
da maior quando se trata de investigações que incidem  
sobre os pensamentos de sujeitos como referem Bogdan  
& Biklen (1994). A dimensão fenomenológica parte do 
mundo conhecido, do qual se faz uma análise descritiva 
com base nas experiências vividas, o que permite obter 
sinais e indicações para interpretar a diversidade dos sím-
bolos, a partir dos quais é possível interpretar os processos  
e estruturas sociais em curso (Husserl, 1982). 

O processo de análise das entrevistas e dos grupos 
de discussão foi-se desenvolvendo através de um méto-
do dedutivo, a partir dos tópicos que elaborámos e tam-
bém, num processo indutivo, atribuindo valor aos dados 
que iam imergindo, em duas fases, numa análise vertical  
(Miles & Huberman, 1994) a partir do discurso de cada 
participante, e uma análise horizontal ou comparati-
va, com recurso a comparações constantes (Glauser  
& Strauss, 1967), para encontrar temas comuns e distin-
tivos, procurando triangular os dados destas diferentes  
técnicas qualitativas de recolha.

3. INCLUSÃO + CONTRIBUTOS PARA UMA 
DISCUSSÃO DO CONCEITO 
O movimento por uma escola inclusiva tem avanços  
signi!cativos na década de 1990, com um marco inquestio-
nável, a Declaração de Salamanca, em 1994. A emergência 
desse paradigma no contexto educativo consiste em acres-
centar à integração física de alunos com NEE (Necessida-
des Educativas Especiais) nas escolas públicas, o envolvi-
mento académico nas classes regulares destas. Assume-se, 
assim, com clareza, que a heterogeneidade interpessoal  
é um fator que promove o desenvolvimento de comunida-
des escolares mais complexas, acreditando-se que dessa 
complexidade e diversidade se constitua como fator de  
riqueza e tolerância.

A inclusão apresenta-se como um passo em frente 
para além da presença física e social do aluno nas esco-
las, como era suposto no paradigma da integração, mas 
também com a participação efetiva na interação com os 
seus pares, com direito a intervenções e interações com 
os docentes e participação ativa na comunidade escolar.  
Pretende-se, portanto, que todos os alunos aprendam jun-
tos respeitando a diversidade. Correia (2001) acrescenta 
que a diversidade pode ser de!nida como o conjunto de 
diferenças individuais, que, em muitos casos, devem ser 
objeto de intervenções adequadas e individualizadas,  
referindo-se obviamente a apoios educativos adequados. 

A inclusão vem questionar as políticas e a organi-
zação da educação especial e regular, mas também o  
conceito de integração — o chamado mainstreaming. A in-
clusão refere-se à vida social e educativa de todos os alunos. 
Devem ser incluídos nas escolas regulares e não somente 
colocados na corrente principal. O vocábulo integração, 
muitas vezes ainda referido em meio escolar, é confundido 
frequentemente com os princípios da educação inclusiva 
e, em muitos casos, traduz uma representação equivoca-
da da educação inclusiva, assim como o processo inverso 
também é válido, isto é, muitas vezes fala-se em inclusão, 
trazendo à tona, do discurso, das atitudes e das represen-
tações, o paradigma da integração.

Não menos importante que as terminologias e as  
suas contradições é a discussão que se deve centrar nas 
atitudes, nas políticas e nas condições concretas para 
desenvolver e aprofundar práticas, que, do meu ponto de 
vista, sempre e constantemente, possibilitarão margens  
de re"exão e de melhoria, pois devemos ter em conta que  
a própria realidade social, ela mesma, é dinâmica e, por-
tanto, exigirá respostas à altura dessa mesma caracterís-
tica de contínua transformação. Por outro lado, devemos  
ter em conta que o termo inclusão é amplamente difundi-
do, ainda que o conceito não seja totalmente consensual 
do ponto de vista académico e social.

A perspetiva inclusiva conduz-nos a uma rutura com 
as abordagens tradicionais e abre novos desa!os a toda 
a comunidade educativa, as quais apontam para que to-
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dos os alunos, independentemente das suas diferenças,  
tenham uma igualdade de oportunidades na sociedade.

Em trabalho de investigação realizado anteriormente 
(Rosa, 2005), foi possível concluir que a inclusão se enqua-
dra em conceções que se baseiam na igualdade de direi-
tos e oportunidades, na participação e no respeito pela 
diferença, mas também se salienta o facto de se encon-
trar grandes di!culdades na conciliação de um trabalho 
de qualidade para alunos com NEE integrados em turmas 
regulares, emergindo a necessidade de um trabalho indivi-
dualizado de reforço, que não será mais do que criar con-
dições de equidade para todos os que, por alguma razão,  
se encontrem em situação de maior vulnerabilidade. 

Foi referido também, no mesmo estudo, que a reali-
dade conceptual está longe de uma realidade prática, pois 
torna-se difícil à escola responder aos pressupostos da 
inclusão, uma vez que, não sendo um elemento estanque 
da sociedade, é altamente permeável ao contexto sociopo-
lítico, não podendo alhear-se ao movimento de tendência 
mercantilista dos serviços públicos básicos, sobretudo na 
saúde e na educação, da degradação das condições de vida 
das comunidades, proporcionadas pela crescente onda 
de políticas de globalização neoliberal, cujo lema domi-
nante é limitar a despesa do estado nos serviços públicos 
colocando em causa os direitos, acentuando as diferenças 
individuais e aumentando as assimetrias sociais. Conside-
ramos, por isso, que o que está em causa são os direitos 
sociais e que a sua perda representa uma regressão civi-
lizacional, o que, aliás, foi uma dura realidade sentida na 
sociedade portuguesa e que se intensi!cou sensivelmente 
a partir de 2011, com um programa de intervenção externa 
com grandes impactos no sistema educativo em Portugal 
(Benavente et al., 2015; Rosa, 2016a; Rosa, 2016b), como  
teremos possibilidade de explanar mais adiante.

Passadas praticamente três décadas desde a déca-
da de 1990, período marcante em que o movimento pela  
Escola Inclusiva teve um importante incremento, podemos 
a!rmar, em retrospetiva, que os princípios humanos e pro-
gressistas da Educação Inclusiva, enquanto importante 
alicerce da coesão social, têm sido amplamente postos em 
causa por aquilo que tem sido uma transposição do discur-
so e da lógica dos mercados para as políticas educativas.

A educação tem sido alvo de um processo ideológi-
co que se baseia numa narrativa vaga e incerta que oscila 
entre vocábulos como o mérito, a excelência e o rigor para 
justi!car a mensuração enquanto critério de qualida-
de, numa lógica de prestação de contas (performativity),  
impregnando uma crença e uma orientação mercantilista 
que se tem consubstanciado nas múltiplas chamadas de 
atenção para os constantes apelos às novas necessidades 
económicas, que se têm exprimido por uma subordinação 
das políticas educativas às demandas dos mercados, uma 
entidade desprovida de rosto e de dimensão humana, com 
agendas muito próprias, que nos trazem um conceito de 

progresso e de nova modernidade baseadas em políticas  
de baixos salários, exploração, precariedade e erosão 
dos direitos fundamentais, colocando em causa direitos 
humanos. Assim, as novas exigências interpretadas por  
políticas europeias, na maior parte dos casos, com pressões 
muito acentuadas sobre os governos dos estados membros, 
têm-se pragmatizado pelo contraponto com as exigências  
de uma escola e de uma sociedade promotoras de inclu-
são, só existentes na dimensão discursiva, que na realida-
de se re"etem no abandono de preocupações no exercício,  
desenvolvimento e aprofundamento de práticas demo-
cráticas e de cidadania, pois o que interessa é produzir 
individuos alienados, que se deixem explorar, numa lógica  
de conformismo, abdicando da sua dimensão de cida-
dãos, levando a que a sociedade atual se veja confrontada  
com uma crescente onda de analfabetismo cívico. 

Esta dinâmica continuada tem contribuído para  
expressões de desigualdade no mundo que podem ser bem 
explicadas pelo exemplo concreto de que os oito homens 
mais ricos do mundo possuem tanta riqueza quanto as  
3,8 biliões de pessoas que compõem a metade mais pobre 
do planeta.2 

4. ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL
Os aspetos contextuais foram decisivos no desenvolvi-
mento deste estudo, pois determinaram, em grande parte,  
os estados de alma dos protagonistas em análise, os docen-
tes, e interferiram diretamente com os aspetos subjacen-
tes às mudanças operadas. Assim passamos a caracterizar 
dois momentos, a revisão do Estatuto da Carreira Docente 
(ECD), um processo que se iniciou em 2006, e o programa 
de assistência !nanceira externa, com medidas orçamen-
tais restritivas que determinaram cortes em importantes 
áreas, neste caso concreto com fortes repercussões no  
sistema educativo.

O mais recente processo de alteração do ECD, que 
se inicia em 2006 e que culmina com o DL n. 15/2007  
de 19 de janeiro, implicou uma tremenda revolução no 
ECD, praticamente des!gurando-o, ou melhor dizendo, 
trans!gurando a pro!ssão. Um processo conturbado 
e nada pací!co para os docentes portugueses, pois, inclu-
sivamente, esse dia foi decretado como dia nacional de 
luto dos professores e educadores, pela Plataforma Sindical, 
uma plataforma histórica para onde convergiram todos os  
sindicatos de docentes.

De acordo com Stolero$ (2007), o con"ito em torno 
do ECD, destaca-se pela continuidade e intensidade da 
mobilização dos docentes e pela unidade sindical, sobres-
saindo da reforma generalizada também noutros setores 
da Administração Pública. Segundo o mesmo autor, a  
importância desse con"ito deriva da dimensão desse gru-
po pro!ssional, do alcance e da abrangência das reformas, 
das características particulares dos processos de negocia-

ção e do papel da Educação no desenvolvimento do país.
O movimento muito amplo e claramente maioritário 

em torno da defesa e a!rmação da pro!ssão docente assu-
me um contorno de movimento social muito importante 
para a a!rmação de uma identidade pro!ssional que foi 
decisiva para provocar recuos por parte do ME (Ministério 
da Educação) e conquistas parcelares por parte do profes-
sorado, uma vez que estas não signi!caram um retrocesso 
ao ponto de partida.

Muito embora os resultados do processo de investiga-
ção demonstrem que essas conquistas foram parcelares, 
contudo não foram incipientes, tendo em conta a situação 
anterior, os docentes e os seus sindicatos valorizam-nas, 
nomeadamente pelo !m de uma carreira hierarquizada e a 
simpli!cação de um processo de avaliação que veio alterar 
todo o mapa relacional e cooperativo no trabalho docente. 
Os recuos veri!cados decorreram de processos de grande 
unidade e resistência protagonizados pelos docentes e pela 
plataforma sindical dos professores que, só dessa forma, 
puderam forçar o diálogo e a negociação com o ME lidera-
do por Maria de Lurdes Rodrigues.

A partir do ano de 2011, mais concretamente, a aus-
teridade imposta por instâncias internacionais, a que 
se aliou um governo de direita, desencadeou medidas  
devastadoras nas áreas sociais do estado (Benavente et 
al., 2015) e, consequentemente, no sistema educativo e na  
pro!ssão docente.

As tendências neoconservadoras e neoliberais das  
políticas em curso são sintetizadas por Benavente et al. 
(2015, p. 19), quando se refere que há elementos no con-
texto mundial que favoreceram e favorecem políticas de 
retrocesso à Escola tradicional, “a escola das notas e dos  
exames, da seleção e da exclusão”. Uma leitura feita a partir 
do discurso paradigmático do MEC (Ministério de Educa-
ção e Ciência), liderado por Nuno Crato, um Ministro com 
uma postura conservadora e que transporta a Escola para 
uma linguagem de um passado de ditadura fascista, que 
teve o seu ocaso em abril de 1974. As medidas e o discur-
so sobre as políticas educativas em Portugal trazem fortes  
reminiscências a tempos de outrora.

O recurso a mecanismos so!sticados de controlo pas-
sa a ter uma ligação muito direta entre objetivos e resulta-
dos obtidos por valores mensuráveis, através de diversos 
instrumentos, resultados de exames, rankings, recurso  
a meios estatísticos e comparabilidades. Com a imposi-
ção de tendências e prioridades, normaliza-se, em meio 
escolar, a componente seletiva assente no pressuposto da 
inevitabilidade das desigualdades sociais, fomentando-se  
o individualismo e a competição como motores do sucesso 
pessoal (Bóia, 2003).

Uma das possíveis leituras do processo de gestão  
da crise em Portugal é que aquela se transformou num 
instrumento de dominação, pois serviu para legitimar de-
cisões políticas e económicas que amputam nos cidadãos  

o direito um exercício de participação que os de!ne  
enquanto tal, afastando-os de todas as possibilidades de  
decisão.

Nunca como agora o desígnio, assumido pelo país 
como estado membro da UE, da construção de um 
espaço europeu comum de educação nos impôs uma 
posição tão claramente periférica, subalterna e tão 
exposta a de!cit democrático. O alinhamento dos 
decisores políticos com a agenda hegemónica suprana-
cional encontra na crise um aliado na defesa de medi-
das que nos conduzem perigosamente a uma regressão 
social. (Benavente et al., 2015, p. 50-51).

Segundo Santos (2007), a tensão entre capitalismo 
e democracia não é facto recente. Em grande medida, a 
função do Estado numa sociedade capitalista seria tentar 
equalizar as demandas de lucro que o sistema capitalista 
exige, e as necessidades dos cidadãos. Enquanto os grupos 
marginalizados lutam por inclusão social, as empresas 
disputam espaço dentro do mercado de bens e serviços. 
Essa dinâmica deve ser administrada pelo Estado através 
do contrato social, na medida em que é esse mesmo contra-
to que “regula a tensão entre regulação social e emancipa-
ção, entre ordem e progresso” (Santos, 2007, p. 86).

As demandas políticas que advêm das exigências da 
economia capitalista em crise entram pela porta da escola  
e instalam-se assumindo a forma e o conteúdo dos proce- 
ssos de subordinação hierárquica (Benavente et al., 2015).

De acordo com Rosa (2016a), os valores da execução 
orçamental, que rondavam os 5% do PIB (Produto Interno 
Bruto), baixaram para 4%. Essa redução implicou um cor-
te os recursos a diversos níveis e com fortes impactos na 
pro!ssão docente, pois, durante o período de 2011 a 2015, 
o número de docentes nas escolas reduziu-se em cerca de 
34%. Essa redução foi feita através da operacionalização 
de medidas muito especí!cas, das quais destacamos com 
especiais efeitos:

a. A reorganização da rede escolar, encerrando escolas de 
pequena dimensão e centralizando em grandes unidades 
e a fusão de agrupamentos de escolas já existentes, um 
fenómeno que !cou conhecido por Mega-Agrupamentos; 

b. O aumento do número de alunos por turma;

c. Uma reorganização curricular que reduziu as áreas  
de expressão, potenciando a disciplina de Matemática  
e de Português.

A essas medidas de corte, juntam-se também os cortes 
nos salários. Os impactos sentidos na dimensão pessoal 
e pro!ssional da classe docente são tremendos, levando 
a que os sentimentos sejam pontuados pelo desencanto 
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com a pro!ssão, pelo desgaste acentuado e pela vontade de  
a abandonar, por via de rescisão ou mesmo por aposenta-
ção, conforme os casos. Também é notório o aumento do 
risco para doenças no âmbito da saúde mental, pois ao 
desgaste que se sente junta-se o facto de existirem menos 
docentes no sistema, com as consequências de uma maior 
precariedade nas condições de trabalho e de vida e uma 
intensi!cação e complexi!cação do trabalho docente.

5. OS DOCENTES E AS SUAS NARRATIVAS DE CRISE3 
5.1. Aspetos relacionais e cooperativos no trabalho 
docente
A análise dos vários quadros legais que se foram sucedendo 
sugere alterações na forma dos docentes trabalharem e se 
relacionarem. Na sua generalidade concordam que as rela-
ções laborais e o trabalho cooperativo foram comprome-
tidos pelas novas demandas, sentidos e signi!cados con-
cretos que dão um pragmatismo aos efeitos das mudanças 
operadas, particularmente, na forma como sentem e in-
terpretam as suas funções, a qual, em muitos casos, choca 
com as suas expetativas e motivações iniciais, aquelas que 
outrora os levaram a optar pela escolha da pro!ssão.

As relações pro!ssionais e, nomeadamente, o traba-
lho cooperativo !caram comprometidos pelas alterações 
operadas na carreira, dando ênfase às relações de subordi-
nação hierárquica, que assumiram um importante relevo e 
tiveram o seu expoente máximo de con"ito nas alterações 
ao processo de avaliação de desempenho na vigência da 
Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, a par-
tir de 2006, incrementando-se uma componente competi-
tiva que é o contraponto da solidariedade, da entreajuda 
e da cooperação, aspetos essenciais para um exercício da  
docência numa vertente (que se pretende) re"exiva.

Foram ainda apontados comentários que sugerem um 
dé!ce democrático que nos permite inferir que as relações 
de igualdade entre pares foram postas em causa por uma 
relação, então, hierarquizada. São feitas várias referências 
à democracia como uma prática que se transmite no seu 
pleno exercício, dizendo no fundo que a escola não a pode 
transmitir se não a pratica. Uma re"exão que urge lançar 
no atual panorama educativo em Portugal. 

O trabalho cooperativo é uma importante vertente 
para o desenvolvimento pro!ssional e lança o desa!o e a 
responsabilidade social que cada docente tem que assumir 
na defesa da sua identidade pro!ssional.

A saída para o desenvolvimento pro!ssional na escola. 
É a força da convicção do que é ser professor e cada 
vez mais, cada um de nós, cada um dos professores, 
chamar para si essa função, aquilo que está inerente a 
essa função e passar a palavra, sempre que possa fazê-
lo, passar a palavra, tem que ser (Almiro).

Uma referência incontornável é também ao clima de 
subserviência em relação ao regime de gestão e direção 
das escolas. Nesse âmbito, são referidas expressões como 
o medo que se sente e o cuidado exagerado para não afetar 
nenhuma suscetibilidade do poder.

Se já havia pouca democracia na escola, agora pode-
se dizer que não há nenhuma. Não há uma prática 
democrática e fala-se na importância da democracia, 
mas se não existe a prática é uma coisa metafísica, 
não existe! É abstrata, isso é muito negativo (Inês).

5.2. Condições para o desenvolvimento profissional
As condições para cada docente desenvolver o seu traba-
lho e se desenvolver pro!ssionalmente são uma questão 
central na classe docente. Os participantes são unânimes 
ao considerar que atualmente as condições para o seu  
desenvolvimento pro!ssional não são as melhores, atri-
buindo que a inexistência dessas condições passa por  
várias razões, concretamente as que a seguir apontamos, 
que vieram à luz da análise efetuada aos seus segmentos 
discursivos, relativamente a esses aspetos em particular.

A precariedade e a falta de segurança, no que diz res-
peito ao vínculo laboral é um dos obstáculos apontados às 
condições favoráveis para o desenvolvimento pro!ssional, 
pode-se dizer que há aqui um sentimento de instabilidade 
emocional e pro!ssional associada a esse fator.

Alguma quebra de solidariedade entre pares, que re-
sulta da introdução de uma maior competitividade en-
tre os docentes é amplamente referido, uma vez mais as  
relações de cooperação assumem-se como fator promotor 
do desenvolvimento pro!ssional.

Uma das coisas que nos faz melhores pro!ssionais são 
as discussões de grupo, entre colegas do mesmo grupo. 
A partilha de dúvidas, a partilha de questões, faz com 
que nós !quemos melhores também (Roberta).

Uma vez mais, o processo de avaliação do desempe-
nho é apontado, desta vez como entrave às condições para 
o desenvolvimento pro!ssional, pois toda a burocracia que 
tal processo envolve representa um acréscimo de trabalho 
que, inevitavelmente, tem como consequência um incre-
mento de fadiga, para além do dispêndio de tempo. Dessa 
forma, a fadiga e o desgaste são a consequência de um  
trabalho cada vez mais árduo e multifacetado para res-
ponder às exigências do sistema, constituindo-se como 
uma importante barreira ao desenvolvimento pro!ssional. 

As pessoas estão, psicologicamente, fragilizadas e 
tendem talvez a não investir tanto em algumas coisas 
porque estão cansadas. Existe um grande cansaço 
entre os colegas (Carla).

A falta generalizada de recursos que se vai sentindo 
cada vez mais, resulta da acumulação de várias impo-
sições orçamentais e já começam a ser um entrave, pois  
também limitam o trabalho dos docentes. 

Por !m, a oferta formativa, que é considerada escassa 
e de!citária, também é um fator que os docentes conside-
ram constituir um obstáculo ao seu desenvolvimento pro-
!ssional, pois trata-se de uma pro!ssão em que se sente 
uma necessidade permanente de atualização pedagógica 
e cientí!ca.

A formação contínua é importante para o nosso desen-
volvimento, porque as coisas estão sempre a evoluir  
e estão sempre a mudar. Nós também temos que entrar 
nessa evolução, a formação é importante, até porque 
tu podes fazer uma formação, outro colega faz outra 
formação, e depois acaba por haver a partilha dos 
conhecimentos de uns e de outros (Álvaro).

5.3. Condições de trabalho
A alteração das condições de trabalho surge como assunto 
incontornável quando se trata de de!nir alterações ao ser e 
sentir do professorado. Assim, decorrente de um conjunto 
de medidas, surgem consequências imediatas com um im-
pacto determinante na fragmentação do trabalho docente 
e na sua intensi!cação.

O aumento do número de alunos por turma, que passou 
de 26 para 28 e, mais recentemente, de 28 para 30, é uma 
das principais razões de atribuição à deterioração das con-
dições de trabalho.

O aumento do número de alunos por turma. A nível de 
Língua Estrangeira, na aprendizagem, é impossível. 
É !ngir que estamos a ensinar, com um número tão 
grande de alunos por turma, não se consegue…  
Há muito mais di!culdade (Nádia).

Um exemplo bem ilustrativo das di!culdades sen-
tidas, que neste caso concreto se refere à di!culdade  
em ensinar uma língua estrangeira com mais alunos. Acre-
ditamos que esse fator traz claros prejuízos para a apren-
dizagem dos alunos, uma vez que se sobrevalorizam os  
aspetos de natureza burocrática, em detrimento dos aspe-
tos pedagógicos.

Uma turma do ensino secundário, de artes, com 30 
alunos, num trabalho, com folhas largas, para fazer 
uma maquete, não cabíamos dentro da sala. 30 alunos 
numa turma de Artes do Secundário é impensável.  
A gente faz, mas não dá a atenção que deve dar, e 
alguns alunos perdem-se (Reinaldo).

Mais uma referência às di!culdades sentidas, nes-
te caso por um participante que se dedica ao ensino de 

artes visuais, que refere di!culdades na organização do  
espaço físico, pelo número de alunos, mas também e, 
uma vez mais, pelo acompanhamento pedagógico que se  
perde, nomeadamente, no acompanhamento de alunos 
com mais di!culdades.

Dentro desses exemplos há duas evidências, por um 
lado, o acréscimo de desgaste a que os docentes estão  
sujeitos, pelo facto de trabalharem com mais alunos e,  
por outro lado, a constatação que a qualidade pedagógica 
diminui, com consequências para as aprendizagens dos 
alunos.

O preenchimento de papéis são uma treta, mas é 
assim, sou professor, sei ler e escrever e preencho os 
papéis que eles quiserem. O problema é que depois !co 
demasiado tempo a tratar dos papéis e não faço o que 
devia fazer, que é ter uma relação com os meus alunos 
cordial, colaborativa, estimulante ou estimuladora. 
Isso é que era importante. (Filipe).

A fragmentação do trabalho docente, com o incre-
mento de tarefas díspares também é um dos indicadores 
que os participantes apontam, como aliás já foi referido 
anteriormente quando mencionámos o incremento de ta-
refas burocráticas, mas não só, pois, a tendência que se tem 
veri!cado, em que cada docente tem mais turmas, mais ní-
veis de escolaridade e uma maior diversidade de trabalho, 
no âmbito de apoios e tutorias, faz com que o tempo para 
a sua formação e para a preparação do seu trabalho letivo 
seja amplamente colonizado.

Eu sinto que há uns anos atrás eu tinha tempo para 
falar com os meus colegas, encontrávamo-nos, e que 
hoje mal nos cruzamos. Já chegou a acontecer, há tem-
pos atrás, encontrar um colega, quase no !nal do ano e 
chegarmos à conclusão que, estando na mesma escola, 
não nos cruzamos e nem nos vimos (Fernanda).

 A forma como os docentes se encontram menos  
disponíveis para o trabalho com os seus pares, portanto 
cooperativo, ou mesmo para tratar de assuntos pro!ssio-
nais e para discussões que podem ser enriquecedoras, no 
sentido da partilha, é notória e, várias vezes, mencionada. 
Uma novidade relativamente recente também decorre da 
ampli!cação do espaço escolar a outros estabelecimentos, 
com a constituição dos referidos Mega-Agrupamentos.

A nossa escola era pequena e passou a uma escola 
grande. A mobilidade entre escolas também é uma 
coisa que não agrada a ninguém. Desenvolvo trabalho 
em duas escolas, com vários ciclos de ensino, uma 
pessoa tem que avaliar vários níveis e isso aumenta-lhe 
as di!culdades, essencialmente em termos de tempo, 
porque obriga a gastar mais tempo com a avaliação 
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dos alunos e obriga a passar mais tempo na escola 
porque, em horas mortas, tens que transitar entre 
escolas. Se for preciso tens que te deslocar duas vezes 
à mesma escola, o tempo que podias estar a dar aulas 
ou a preparar alguma coisa, andas de um lado para o 
outro (Nuno).

A intensi!cação do trabalho acaba por ser uma conse-
quência das novas demandas, como se pode constatar por 
todas as razões apontadas pelos participantes as quais, 
segundo estes, constituem-se como fatores que agravam  
o desgaste e a fadiga.

Sou professor de Educação Musical, estou com turmas 
das 8.20h até às 16 h, onde estou sempre sujeito a 
uma grande carga sonora, porque é disso que se trata, 
vou ter perturbações do sono, os níveis de stress vão 
aumentar, a minha capacidade auditiva, com o tempo, 
vai diminuir. Vou ter problemas de tensão arterial, 
vou ter problemas de concentração, isto está tudo 
estudado pela OMS. Considero que esta pro!ssão é 
de desgaste e, com a intensi!cação do trabalho, esse 
desgaste ainda é mais potenciado. Havia medidas  
do anterior ECD que defendiam mais os pro!ssionais, 
nomeadamente com o alívio da carga horária a partir 
de determinada idade (Domingos).

Uma referência clara, num exemplo ilustrativo, de  
intensi!cação da carga de trabalho, neste caso concreto, 
um docente de Educação Musical, sujeito a uma estimula-
ção auditiva constante e intensa.

Para terminar, surge mais um exemplo da intensi!-
cação de trabalho e da sua in"uência na vida particular, 
designadamente, no tempo de descanso e na vida familiar.

A minha vida social cada vez é menor, porque o ter 
disponibilidade para me encontrar com familiares  
ou amigos, etc… é cada vez mais raro, depois, o meu  
descanso, não consigo estar um dia sem trabalhar 
para a escola (Clara).

6. CONCLUSÕES 
Uma pro!ssão docente que reclama mais autonomia para 
dar uma resposta mais congruente aos desa!os cada vez 
mais complexos que lhe são colocados passou a ter um im-
portante incremento no seu trabalho que se caracteriza 
pela burocratização e fragmentação deste, cada vez mais 
orientado para a uma lógica em que a pressão se faz sen-
tir pela performatividade competitiva, potenciando assim 
a sobrevalorização dos resultados numa lógica de valori-
zação através de instrumentos de precisão mensurável, 
relegando, para um outro plano, processos que visem a 
capacitação da Escola no sentido de combater a exclusão 

social, construir exemplos de boas práticas na inclusão, 
de promover o sucesso escolar e de democratizar o acesso  
às formas elaboradas de cultura. Muito embora esses 
pressupostos adornem os discursos o!ciais, poderemos  
mesmo a!rmar que esbarram com uma realidade bem  
difusa, sobretudo se tivermos em conta as condições em 
que os docentes exercem o seu trabalho.

O conceito de inclusão está longe de ser consensual. 
Existem bons e valiosos contributos para a sua de!nição. 
Existe uma riqueza retórica que contrasta com a pobreza 
da generalidade dos contextos educativos e sociais para 
a colocar em prática, encontrando-se argumentos que a 
transportam para as dimensões da utopia ou do roman-
tismo. A inclusão é um ingrediente para sociedades mais 
ricas e tolerantes e um pilar essencial da democracia.  
Esta, para ser aprendida, tem que ser praticada e vivi-
da, assim o dizia John Dewey há cem anos, na sua obra  
Democracia e Educação. A inclusão alimenta-se e cresce 
a partir da convivência e da participação. Em meio esco-
lar, os professores são um elemento chave e indispensável  
para a construção de uma escola inclusiva. Acreditamos,  
por isso mesmo, que as condições em que exercem o seu 
trabalho são determinantes para o desenvolvimento de 
competências e metacompetências essenciais para a 
sua efetivação e para a sua promoção. Só com Escolas  
promotoras de inclusão podemos ter sociedades inclusivas 
e vice-versa.

Um dos principais meios para dar resposta aos desa-
!os da escola atual é a aposta na formação inicial e ao longo 
da vida dos docentes. Para além desses aspetos, é essencial 
o tempo, que deve ser disponibilizado para que se possam 
entreajudar e explorar aspetos da sua prática pedagógica 
num clima positivo, saudável, evolutivo e re"exivo. A for-
mação, que pode ser em ambientes formais, mas também a 
partir da própria prática em ação, assim como a disponibi-
lidade de tempo são muito importantes e pertinentes, pois 
permitem identi!car e partilhar os sucessos, os insucessos 
e as inquietações próprias do processo educativo. 

As implicações emocionais, na forma como é vivida  
e sentida a pro!ssão, são pontuadas por sentimentos como 
o desencanto, a desmotivação e a revolta. Estes decorrem 
de um profundo desacordo com as políticas educativas 
que têm originado um processo de erosão do estatuto so-
cial da pro!ssão. A descrição dos sentimentos que se foi 
desocultando, a partir da análise efetuada, permite com-
preender que os docentes vivem a sua vida pro!ssional de 
forma fragmentada, com extremos que se deslocam entre a  
paixão e o desencanto (Rosa, 2016b).

A enorme ambiguidade e avaliação pública a que  
o trabalho dos docentes se encontra sujeito exerce sobre 
estes uma pressão que os situa entre dois extremos, por 
um lado, a luta permanente para ampliar a sua margem de 
autonomia no processo de trabalho e, consequentemente, 
o seu poder e prestígio, e por outro lado, a rigidez das suas 

cúpulas hierárquicas, como sejam os órgãos de direção  
e gestão das escolas.

 As lideranças das escolas encontram-se cada vez mais 
distantes de processos de gestão democrática. Lima (2014) 
caracteriza-as como uma pós-democracia gestionária, isto 
é, uma gestão centrada nos resultados escolares e numa 
racionalização das redes escolares, a par de processos de 
grande deterioração das condições de trabalho nas esco-
las e da (re)centralização do poder. Segundo o autor, essa 
situação é motivada por políticas de austeridade e de ajus-
tamento económico, como as que têm ocorrido no sul da 
Europa, designadamente em Portugal. Na sua perspetiva, 
o governo democrático das escolas surge como uma preo-
cupação deslocada, fora de tempo e das prioridades políti-
cas, mas também, e sobretudo, associada ideologicamente 
a uma irresponsabilidade, em termos de gestão racional, 
e!caz e e!ciente dos estabelecimentos de ensino. A Escola, 
nos seus aspetos organizacionais, !ca assim praticamente 
expurgada dos processos de eleição, de colegialidade e de 
participação nas decisões, componentes que, para os do-
centes, são imprescindíveis ao desenvolvimento de proces-
sos de participação assentes em princípios democráticos.

Para !nalizar, um dilema e uma indagação. Fará sen-
tido falar em Escolas Inclusivas sem debater as situações 
atuais de organização escolar, dos currículos, no que diz 
respeito à sua conceção e prioridades e, !nalmente, dos 
docentes, da sua formação e das condições em que desen-
volvem o seu trabalho. Poderá a Escola ser inclusiva para 
os que a frequentam se não for inclusiva para os que nela 
trabalham, no que diz respeito ao seu acolhimento, valori-
zação pro!ssional e social e na implicação da sua partici-
pação nas tomadas de decisão?
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NOTA INTRODUTÓRIA
Neste artigo, de âmbito prático, apresentamos o trabalho 
desenvolvido pelo Centro de Apoio à Intervenção Precoce 
na De!ciência Visual no âmbito do projeto pioneiro em 
Portugal de Literacia Emergente para a Cegueira. 

Abordamos de forma sintética o trabalho que a equipa 
tem desenvolvido no âmbito da literacia emergente para  
a cegueira nos contextos naturais nomeadamente, a cons-
trução de recursos de apoio à literacia emergente para 
crianças com cegueira, destacando a adaptação de livros 
táteis ilustrados (modelo háptico); a disponibilização de 
livros nos contextos naturais (Baús de Leitura); as visitas 
mensais aos contextos educativos das crianças/domicílios 
onde se desenvolvem ações promotoras da LE e o trabalho 
cooperativo com as famílias para capacitação em práticas 
de LE (ateliers para pais). 

1. O CENTRO DE APOIO À INTERVENÇÃO PRECOCE 
NA DEFICIÊNCIA VISUAL
O Centro de Apoio à Intervenção Precoce na De!ciência 
Visual (CAIPDV), é uma estrutura da Associação Nacional 
de Intervenção Precoce (ANIP) e tem como principal obje-
tivo promover e quali!car a Intervenção Precoce na de!-
ciência visual (DV). Este Centro foi criado em 2001, a partir 
da necessidade dos pais de um bebé com DV.

Caminham ao nosso lado

“Seis Pontos a Dançar 
Contos Vão Contar”
«Os 6 pontos são os an!triões deste projeto. Trouxeram-nos um leque  
de novas possibilidades, ensinaram-nos que um livro não é um livro,  
se estiver “em branco”.»
 In https://caipdvolec.wordpress.com/a-nossa-historia/

— Texto elaborado por Dídia Lourenço

O apoio do CAIPDV visa crianças com De!ciência 
Visual em idades precoces (0 aos 6 anos), e respetivas  
famílias e pro!ssionais que acompanham estas crianças.  
O Centro tem as suas instalações em Coimbra, tendo 
como âmbito geográ!co, para apoio regular, os seis distri-
tos da Região Centro, no entanto presta apoio pontual em 
todas as regiões do país desde que o mesmo seja solicitado.

Este serviço trabalha em estreita colaboração com 
as famílias das crianças com De!ciência Visual (DV), bem 
como com os pro!ssionais que as acompanham nos domí-
nios da saúde, educação e do SNIPI de forma a dotar, famí-
lias e pro!ssionais, de estratégias especí!cas de promoção 
da visão e do desenvolvimento integral. Para tal, a equi-
pa do CAIPDV desloca-se aos contextos naturais em que 
a criança está inserida, nomeadamente domicílios, amas, 
creches ou jardins de infância para avaliação funcional 
da visão e do desenvolvimento da criança com De!ciência 
Visual. Após este primeiro contato inicia-se um apoio de 
retaguarda por parte da equipa que, além de disponibilizar 
estratégias de intervenção, adequadas à especi!cidade de 
cada criança, disponibiliza recursos materiais de acordo 
com as necessidades da mesma.

 
2. OFICINA DE LITERACIA EMERGENTE PARA  
A CEGUEIRA
Em 2014, o CAIPDV recebeu uma Menção Honrosa no âm-
bito da candidatura ao prémio BPI Capacitar 2014. Com 
este apoio !nanceiro o Centro pôde dar corpo ao projeto 
de criação de uma O!cina de Literacia emergente para  
a Cegueira (OLEC) começando por adquirir equipamentos  
e materiais para a o!cina, bem como apostando na forma-
ção pro!ssional para o efeito.

Este projeto nasceu da constatação de que as crian-
ças com DV não tinham acesso a livros adequados à sua 
especi!cidade dada a, praticamente, inexistência dos mes-
mos. Conscientes da importância que os livros têm para o 
desenvolvimento harmonioso de qualquer criança e, con-
sequentemente das crianças com DV, e tendo em conta a 
falta de acesso destas crianças a estes recursos, o CAIP DV 
idealizou e concebeu a OLEC.

O projeto, tem como principal objetivo produzir e dis-
seminar materiais para a literacia emergente, concebidos 
de forma a serem acessíveis a crianças com cegueira, mas 
simultaneamente que despertem o interesse de crianças 
normovisuais, propiciando surpresas sensoriais para to-
dos o que promove e facilita a inclusão educativa e social.

A equipa do CAIPDV defende que as crianças com ce-
gueira, à semelhança das crianças normovisuais, devem 
ter contato com a escrita desde muito cedo. Neste caso, 
devem ter contacto com o braille, não para saber descodi-
!car as mensagens em cada palavra, mas para irem perce-
bendo que a palavra falada tem uma correspondência na 
palavra escrita. 

As crianças normovisuais contatam com letras e nú-
meros desde sempre: em casa, na rua, nos estabelecimen-
tos comerciais, na estrada, nos audiovisuais, nos livros, 
nas revistas … por toda a parte há letras e números e isso 
acaba por despertar o interesse das crianças para a des-
coberta da leitura. As crianças cegas estão privadas deste 
contato natural com os caracteres alfabéticos e numéri-
cos pelo que lhes deve ser facultado o acesso aos mesmos,  
ainda que de forma informal. 

A equipa da OLEC tem desenvolvido o seu trabalho 
com base no modelo de ilustração háptica, considerado  
um meio privilegiado para abordagens multissensoriais, 
próximas dos contextos percetivos das crianças com  
cegueira. 

“Face ao modelo mais comum “ ilustração visual em 
relevo”, as ilustrações hápticas têm-se demonstrado 
mais adequadas ao contexto percetivo de crianças 
com cegueira. O sistema percetivo háptico considera 
as sensações sensoriais e motoras do nosso corpo ao 
realizarmos ações como subir uma escada ou camin-
har sobre a neve. Este formato (modelo háptico de 
ilustração) abre assim as portas à criança ao que não 
consegue conhecer. 

Contribui também para o desenvolvimento da con-
sciência da escrita sensibilizando em simultâneo para 
o Braille. Por último, mas não menos importante, 
promove a interação entre normovisuais e crianças 
com cegueira, acrescentando a ambos informações 
sensoriais importantes e tornando a sua exploração 
num momento prazeroso de descoberta(…)” 

— https://caipdvolec.wordpress.com/

Figura 1: Equipa do CAIPDV 
(Da esquerda para a direita: Inês Marques, Rita Ângelo,
Patrícia Valério, Viviana Ferreira, Helena Mamede)
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A equipa tem a preocupação de tornar os livros adaptados 
esteticamente apelativos para todas as crianças de forma 
a chamar a atenção das mesmas para a sua exploração. Os 
livros tem sempre a escrita a negro e a braille, assim como 
as ilustrações são táteis e visuais de forma a que possam 
ser lidos com as mãos, com os olhos e, sempre que possível, 
com os cinco sentidos. 

Figura 5: Álbum tátil “ Senhor Esticadinho”

Figura 6 : Livro adaptada “Ainda nada” — Pode ver-se a e o buraco. 
No buraco, existe velcro onde a criança pode colocar a semente, 
simulando o cair da semente. A pá, ao cimo da terra, é também 
destacável, permitindo à criança manipulações.

2.1.PRÁTICAS DE APOIO À PROMOÇÃO DA LITERACIA  
EMERGENTE
2.1.1. Edição do Livro “O QUE VÊS, O QUE VEJO…”
Em outubro de 2016, a equipa da OLEC lançou o livro  
“O QUE VÊS, O QUE VEJO…”. Este é um projeto pioneiro no 
nosso país pois é o primeiro livro construído num formato 
de acordo com o modelo háptico (álbum tátil ilustrado).

Para a conceção deste livro a equipa contou com  
o apoio formativo da editora francesa “Les Doigts qui  
Rêvent”, especializada em álbuns táteis ilustrados. 

Figura 2: Capa do livro “O que vês, o que vejo…”, edição ANIP

“Seis pontos a dançar ao som de uma música de pontos 
combinados,
deixam um rasto de contos elevados,
para dedos a!nados poderem sonhar.
Entre cócegas nos dedos,
consigo imaginar que se os deixasse escapar,
esses pontos ardilosos,
da folha para o céu a voar,
formavam constelações
de contos encantados,
ou de contos assombrados! (…)”
 
— In: O que vês, o que vejo…

Figura 3: Ilustração tátil e visual dos seis pontos da célula braille

2.1.2. Adaptação de livros/construção de Álbuns táteis
A equipa da OLEC desenvolve várias atividades com vista 
à promoção da literacia emergente nos contextos naturais, 
nomeadamente nos contextos educativos e domicílios.

Figura 4: Elementos da equipa a trabalharem nas ilustrações táteis

“O álbum tátil ilustrado ou outros recursos de 
mediação da leitura (caixas de histórias, artefactos, 
dramatização, narrativa oral) são um ponto de 
partida para que se gerem encontros…crianças com 
cegueira e crianças normovisuais partilham esta 
poderosa fonte de experiências, elevando ao seu 
expoente máximo a inclusão.” 

— https://caipdvolec.wordpress.com/
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2.1.4. Baús de Leitura
Trimestralmente são distribuídos os baús de leitura: um 
conjunto de livros acessíveis à criança com cegueira ou  
de!ciência visual grave, que percorrem, em itinerância,  
vários territórios de leitura das crianças acompanhadas 
pelo CAIPDV, nas várias regiões dos pais.

Figura 10: Caixa de histórias “ovelhinha dá-me lã”

2.1.5. Ateliers para pais de crianças com cegueira
Ainda no âmbito deste projeto têm sido dinamizados ate-
liers para pais de crianças com cegueira de forma a promo-
ver momentos de partilha e formação entre todos.

Figura 11: Atelier para pais- Adaptação de jogos

FONTES:

www.anip.net 

https://caipdvolec.wordpress.com/

2.1.3. Desenvolvimento de atividades nos contextos 
educativos das crianças
Mensalmente os elementos da equipa vão aos contextos 
educativos das crianças com cegueira (na zona centro  
do país), de forma a dinamizarem histórias para os gru-
pos em que as crianças estão inseridas, com materiais 
produzidos para o efeito ou para adaptarem atividades 
individuais. Além disso promovem atividades de explo-
ração sensorial e facultam aos educadores instrumentos  
e estratégias para promoção da literacia emergente.

Figura 7 : Exploração da história “ Caracol e caracolada” 

Figura 8: Percurso 
3D, acessível a 
todas as crianças 
para exploração do 
livro “Este livro está 
a chamar-te (não 
ouves?)”

 

Figura 9 : Exploração de livro no contexto educativo de uma criança 
com DV
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Instantes inclusivos…

Livros com recurso à 
comunicação aumentativa
— Elvira Cristina Silva

O livro infantil, não necessita propriamente ser só para 
crianças. Nesta rubrica já referi que um bom livro é trans-
versal e que os adultos são normalmente contagiados, 
quando o enlace entre uma boa narrativa e a ilustração  
se fundem na perfeição.

Essa união funciona como complemento das nossas 
emoções, a narrativa textual penetra a par do que a imagi-
nação lê nas entrelinhas da ilustração. 

O livro, para ser utilizado pelas mãos das crianças 
funciona a par da narrativa, como um instrumento facili-
tador da linguagem e comunicação. 

O livro adaptado, que recorre aos sistemas aumen-
tativos e alternativos de comunicação (SAAC), funciona 
como um instrumento facilitador dessa comunicação, no 
sentido em que para desenvolvimentos muito especí!cos, 
devido a diferentes factores, possibilita de modo acessível 
a aproximação à narrativa, através de símbolos que funcio-
nam como um meio grá!co compreensível e prático. 

Ferreira; Ponte e Azevedo (2000) referem três verten-
tes comunicativas a promover na criança, nomeadamente 
funcional, espontânea e independente (pág.123). 

Para que se possa constituir como um instrumento de 
comunicação funcional a história adaptada deve inserir-se 
em contextos naturais e abranger vocabulário relacionado 
com os interesses e necessidades da criança, possibilitan-
do que esta interprete os factos e os relacione entre si. 

De modo a promover a comunicação espontânea, ofe-
rece-se oportunidades de escolha e incentiva-se a tomada 
de iniciativa. 

No sentido de fomentar o desenvolvimento da comu-
nicação independente, recorre-se aos símbolos, os quais 

proporcionam um esquema simpli!cado das categorias 
verbais e simultaneamente uma expansão da ilustração, 
facilitando a compreensão da narrativa. (Barbosa, 2003; 
página 59).

Ferreira; Ponte e Azevedo (2000) referem que as histó-
rias devem ser ritmadas e com linhas de repetição, permi-
tindo à criança tomar a iniciativa de participar na leitura, 
introduzindo durante a narração da história as frases re-
petitivas transcritas em símbolos. Premissa reiterada por 
Caldas (2000) quando refere: "as crianças, em particular, 
têm prazer na repetição, seja ela de um pequeno gesto, 
seja de um ruído, ou de uma história.... Pode dizer-se que 
os eventos que se repetem no tempo se transformam em 
atractores de experiência, dando ao sujeito um núcleo de 
memorização" (p. 195). 

A questão da memorização na utilização do símbo-
lo pictográ!co é deste modo enfatizado, permitindo em 
simultâneo a comunicação espontânea e independente, 
fomentando a capacidade comunicativa e autónoma da 
criança para além do favorecimento do desenvolvimento 
global das suas capacidades, como a atenção ou discrimi-
nação perceptiva.

Reconhecendo-se a importância deste sistema au-
mentativo e alternativo de comunicação, não só pelos 
autores já citados, bem com investigações realizadas que 
comprovam diferenças signi!cativas nas interações das 
crianças que usufruem destes recursos (Nogueira, 2009; 
pág. 127), existem em diversas redes sociais, alguns tra-
balhos feitos por pro!ssionais de educação no sentido da  
partilha de materiais com livros adaptados. A oferta edito-
rial, contudo, infelizmente, ainda é reduzida.

O Segredo do Sol e da Lua 
com texto de Graça Breia 
e Manuela Micaelo, ilus-
trado por Raquel Pinheiro 
foi um dos primeiros livros 
editados pela CERCICA em 
 2008. Uma coleção com 
o nome de 4Leituras que 
remete para a leitura pro-
priamente dita e incluindo 
um DVD que permite a  

audição da estória narrada; a estória narrada e acompa-
nhada em LGP (Língua Gestual Portuguesa); e a versão 
narrada acompanhada pelo SPC (Símbolos Pictográ!cos 
para a Comunicação).

Esta coleção associa a 
cada livro uma oferta adi-
cional, tendo sido o primei-
ro acompanhado de um 
livro impresso cartonado, 
com a narrativa acompa-
nhada pelo referido sis-
tema, encadernado em  
sistema de argolas para fácil manuseamento. 

Livro que também pode ser adquirido individualmen-
te, contudo face a uma tiragem de 1000 exemplares, já é 
pouco comum, a possibilidade de se encontrar disponível 
para venda. 

Todos os outros títulos desta coleção remetem para 
esse sistema de comunicação, mas requer a utilização do 
DVD o que na prática di!culta o acesso. Sabemos que nem 
todas as escolas têm aceso a computadores, o software 
nem sempre reconhece o DVD e não possibilita a impres-
são do mesmo, o que a ser possível também envolvia alguns 
custos para que a sua utilização fosse a ideal (cartonado, a 
cores, encadernado…) 

De salientar que este livro, sendo uma ótima ferra-
menta, apresenta-se como uma razoável durabilidade, mas 
de relativo manuseamento para mãos pequenas.

A editora Kalandraka, editou em Portugal (2009),  
dois títulos já existentes no seu catálogo publicados ori-
ginalmente em 2005: Chibos Chibões, da autora Olalla  

González, ilustrado por 
Frederico Fernandez e O 
Patinho Feio de Manuela 
Rodriguez e ilustrações de 
Ana Sande. Em parceria 
com a associação galega 
B.A.T.A. Associação res-
ponsável pelas versões dos 
textos na coleção intitu-
lada MAKAKINHOS, são 
publicados estes dois títu-
los com o SPC. 

Esta editora tem ain-
da no seu catálogo, outros 
títulos publicados nesta 
coleção, infelizmente, ape-

nas em espanhol, nomeadamente o famoso A Que Sabe 
A Lua de Michael Greniec, editado entre nós, apenas na  
versão original. 

Todas estas publicação da editora Kalandraka, res-
peitando um texto cuidado e a ilustração original, são  
de versão normal, capa dura e folhas de papel comum o 
que para crianças muito pequenas ou com di!culdades a  
nível de motricidade !na di!culta o virar de página auto-
nomamente. 

São muitos os países que optam por diversas versões 
quando da publicação de um livro: capa mole, tamanho 
para mãos pequenas e fundamentalmente uma versão 
em SPC. Infelizmente, em território luso, ainda temos um  
caminho a percorrer nessa preocupação editorial.

Os livros anteriormente citados constituem-se como 
obras de referência a serem explorados com crianças e  
jovens com necessidades educativas especiais. Apresen-
tam na sua generalidade sintaxe simples e linear do texto, 
utilizando o símbolo em reforço do texto alfabético, com 
ilustração clara e descritiva sem exigir di!culdades inferen-
ciais, contudo, sem impedirem a capacidade de imaginação.

Uma coleção que me 
encanta pela qualidade 
ao nível de todo o cuidado 
numa publicação pensada 
e imbuída de respeito pelo 
público alvo é uma publi-
cação de origem italiana. 
Trata-se da coleção intitu-
lada Collana Pesci Parlanti 
da editora uovonero.

Cumprindo já os requisitos anteriormente citados  
ao nível da sintaxe e da apresentação dos símbolos, 
apresentam uma frase por linha, texto em maiúsculas 
para maior legibilidade e facilidade no acesso à leitura.  
Apresentam uma cuidada narrativa, simplicidade e cuida-
do na ilustração e sobretudo uma preocupação na estru-
tura reforçada do livro, cartonado, de formato original, 

Vol. ! Nº" — Julho #$"%  |  )!)"  |  Educação Inclusiva



concebido para facilitar o manuseamento do livro, cons-
tituindo-se como um fator relevante na autonomia do  
utilizador. 

Esta coleção possui vários títulos que envolvem os 
clássicos dos contos e outros originais, tendo sido inicial-
mente idealizados para crianças com autismo, estes livros 
adequam-se a crianças do pré-escolar ou que iniciam a  
leitura. 

Sendo livros resis-
tentes e fáceis no seu ma-
nuseamento é possível o 
folhear do livro sem sal-
tar páginas. A título de 
exemplo seleciono “Biana 
Neve” com ilustrações de  
Tommaso D` Incalci.

Uma vez mais, pela 
qualidade e dualidade que 
estes livros oferecem, não 
só crianças, mas também 

adultos promotores destas leituras, se deliciarão na parti-
lha destes livros versados.

Assim, !ca o desejo de boas leituras!
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Os medos coabitam com a existência do indivíduo, funcio-
nam como proteção e sobrevivência, permitindo superar 
obstáculos e prosseguir nas etapas do desenvolvimento 
humano. 

Cada indivíduo, de acordo com as suas vivências  
e experiências, constrói a sua personalidade convivendo 
com os seus medos, hábitos e comportamentos perante  
os mesmos. 

Desde a infância, que se criam e se instalam padrões 
de medos, mais ou menos especí!cos, com os quais lida-
mos perante as situações de perigo a que somos expostos. 
Reações comportamentais de nosso 
sistema reptiliano, que segundo a au-
tora, representam o Dragão interno 
com o qual lutamos. O melhor modo 
de superar/enfrentar os medos é co-
nhecê-los. Aprender a lidar com o que 
nos assusta ou amedronta.

A autora neste livro explica, a par 
do funcionamento da célula, como 
funciona o cérebro e o modo como 
se instalam os medos. Numa coleção 
para pais e educadores, este livro re-
mete para a importância destes na 
questão de segurança, orientação, 

proteção física e intelectual, dependendo, entre outros 
factores, como fonte de reconhecimento para a crian-
ça se sentir apta para realizar o seu percurso individual  
(pág. 51-53). 

O modo como o adulto reage, perante as adversidades 
e as reações de cada criança, podem condicionar o modo 
como se grava o medo (pág. 57 a 60). 

A consciência de cada indivíduo, no verdadeiro co-
nhecimento da sua essência e existência social, deter-
mina o modo responsável como cada um age, aceitando  
as “etiquetas” com que somos catalogados ou como agi-

mos, de acordo com o nosso carácter  
(pág. 63-67).

De modo rigoroso mas com senti-
do humorístico, o livro é acompanha-
do por ilustrações de Wille Poll, onde 
é possível encontrar cada Dragão que 
habita em nós. Com base na existên-
cia de nove medos básicos, apresenta 
quadros e sugestões para melhor com-
preender o que sentimos e as reações 
em cada um destes “patamares”, assim 
como estratégias para enfrentar cada 
potencial dragão. 

Em anexo, o livro possui nove 

Recensão

Cómo Vencer Nuestros 
Miedos
Textos:
Maria Docavo Alberti

Ilustrações: 
Wille Poll

Editora:
Ciencias de La Educación Preescolar y Especial 
(Madrid, 2014)
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ilustrações divertidas dos respetivos dragões que podem 
ser utilizadas para jogos e atividades relacionadas com a 
temática ou funcionar como mnemónicas no sentido de 
enfrentar e melhor conhecer cada medo individual. 

Com atividades simples para o dia a dia em situações 
de pânico ou stress imprevisto, possui vários exemplos que 
podem ser trabalhados com crianças ou em sessões para 
adultos na resolução de con"itos. 

Um livro repleto de sugestões práticas e simples para 
identi!car, prevenir e solucionar de modo e!caz mudanças 
de comportamento.

Compreendendo os nossos medos e os dos outros  
com que nos relacionamos é o modo mais consciente de 
aprender a nossa própria existência.

— Elvira Cristina Silva
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— Ana Maria Ferreira
Agr. Esc. Alexandre Herculano, Santarém
anamferreiraah@gmail.com

— Ana Rosa Trindade
Agr. Esc. Fernando Pessoa, Lisboa
anarosa.trindade@gmail.com 

— Isabel Lopes
Agr. Esc. Vergílio Ferreira, Lisboa
isabelfernandeslopes@gmail.com

PORQUÊ...
O Projeto de formação “Na Escol@ e depois da Escol@” 
teve a sua génese numa proposta de formação, acreditada 
pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 
de Braga e apresentada por nós, na área da Transição para 
a Vida Pós-Escolar, doravante designada TVPE, ao Centro de 
Formação da Pró-Inclusão Associação Nacional de Docentes 
de Educação Especial. 

Surgiu devido aos nossos vínculos pessoais, profissionais 
e associativos às questões da educação no sentido abrangente 
do termo e, em particular, ao envolvimento profissional na  
educação especial, enquanto docentes comprometidos com  
os direitos dos mais vulneráveis e preocupados com as 
questões de cidadania, de igualdade de oportunidades e de 
uma maior equidade educativa.

Esta filosofia vai ao encontro do preconizado nos arti-
gos 19º e 24º da Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, dado que os mesmos reconhecem a todos os  
indivíduos com deficiência, o direito a viver de forma indepen-
dente e serem incluídos na comunidade, bem como o direito 
à educação, sem discriminação e com base na igualdade de 
oportunidades. 

A Transição para a Vida Pós-Escolar, é para nós, sem mar-
gem para dúvidas, uma das fases cruciais no projeto de vida 
dos jovens e determinante para a sua autonomia, autodetermi-
nação e vida independente e, paradoxalmente, umas das áreas 
em que o investimento, os apoios e as respostas de qualidade 
em contexto, são ainda escassos. Daí a necessidade de análise 
e reflexão crítica sobre a temática. 

Por outro lado, o aumento da escolaridade obrigatória para 
os 12 anos e a consequente chegada dos alunos ao ensino 
secundário, conjuntamente com a necessidade de garantir res-
postas educativas mais adequadas e inclusivas nos diferentes 
contextos de vida dos jovens com necessidades especiais veio 
relançar a discussão e recentrar o assunto na ordem do dia.

Constatávamos também que a TVPE, tem sido pouca valo- 
rizada, e merecido pouca relevância nos meios educacionais, 
sociais e políticos, pese embora várias tentativas em termos de 
políticas públicas e de implementação de práticas para o efeito. 
Políticas, todavia, hesitantes, com pouca consistência, sem um 
rumo claro e definido. Uma área, onde os constrangimentos são 
muitos e os apoios institucionais e sistémicos diminutos. 

Precisamos certamente de inverter o caminho, mas con-
sideramos que é necessário clarificar, apoiar, orientar e super- 
visionar todo o processo, dado que o mesmo exige novos  
itinerários. 

A constatação das necessidades existentes em todo o 
processo de transição e a premência da análise, discussão, 
partilha e reflexão dos novos pressupostos teóricos e das 
práticas subjacentes à Portaria 201-C/2015, foi assim decisiva 
para corporizar e delinear o projeto de formação “Na Escol@ 
e depois da Escol@”. Pretendeu-se com o mesmo, promover 
sinergias e estabelecer parcerias e pontes entre os diversos 
agentes educativos da comunidade, em várias regiões do país, 

O presente dossiê é dedicado à questão da Transição para a 
Vida Pós-Escolar (TVPE). Inicia com um artigo no qual se faz 
uma breve apresentação do projeto de formação “Na Escol@ 
e depois da Escol@”. O projeto em causa, de âmbito nacion-
al, teve um enorme sucesso e aceitação pelos diferentes par-
ceiros educativos, devido à sua natureza inovadora e formativa  
assentes em metodologias ativas, número de envolvidos 
e temática abordada. Teve a sua génese numa proposta de 
formação, na área da Transição para a Vida Pós-Escolar,  
acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua de Braga e resultou de uma parceria entre a  
Associação Nacional de Docentes de Educação Especial e a  
Associação Pais em Rede, financiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. Foi dinamizado em seis regiões do país: Porto, 
Vila Nova de Paiva-Viseu, Coimbra, Beja, Faro e Lisboa.

O segundo artigo, escrito por Joaquim Colôa, faz referên-
cia aos constructos prescritivos e orientadores da Portaria  
n.º 201-C/2015 de 10 de julho enunciados, no seu artigo 
4.º, ou seja, os princípios da universalidade, da inclusão o da 
funcionalidade, da individualização e da autodeterminação.  
Os referidos constructos prescritivos, de acordo com o autor, 
constituem os pilares do Processo de transição Para a Vida 
Pós-Escolar, estão interrelacionados e constituem-se como 
um eixo de ação determinante para a vida independente e de 
qualidade de vida dos jovens. 

Seguem-se artigos de autores que espelham as práticas 
que se desenvolvem em Portugal, desde o Norte ao Sul do 
país, ao nível da TVPE. O artigo da Olga Sá e Alcinda Almeida 
engloba o testemunho de uma mãe que nos vai dando con-
ta dos sobressaltos sentidos nas diferentes transições pelas 
quais o seu filho tem passado desde a entrada no JI, passando 
pela escolha da escola do 1º ciclo até atingir a maioridade. 
É notória a força de quem procura soluções para responder 
às necessidades que vão surgindo no dia a dia. O artigo do 
José Adelino reflete os procedimentos desenvolvidos no 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva; o do António 
Gonçalves e Mª Teresa Baião fala-nos do projeto de formação 
“Na Escol@ e depois da Escol@” ocorrido no Agrupamento 
nº1 de Beja; o Humberto Viegas e Marco Rosa mostra-nos os 
processos de transição para a vida pós-escolar na perspetiva 
das escolas do Algarve. 

O artigo da Inês Marto é um relato da sua experiência  
escolar e universitária “usei andarilhos, cadeiras-de-rodas, 
mãos das pessoas para me ajudar a andar. Fiquei sozinha mui-
tas vezes, não conseguia abrir portas porque precisava das 
mãos para andar…” 

E, por último, em jeito de conclusão ficam as preocu-
pações que foram sendo mencionadas na sessão conjunta 
entre nós, os professores e os pais. 

Estimado leitor, convidamo-lo a ler!

Projeto de Formação 
“Na Escol@ e Depois  
da Escol@”

Introdução
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de forma a facilitar percursos TVPE mais inclusivos e com qua- 
lidade para os jovens que seguem a escolaridade, integrados 
num Currículo Específico Individual (CEI).

Neste contexto, nasceu o programa de formação de âm- 
bito nacional, resultante de uma parceria entre a Associação 
Nacional de Docentes de Educação Especial e a Associação 
Pais em Rede, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
a ser dinamizado em seis regiões do país: Porto, Vila Nova de 
Paiva-Viseu, Coimbra, Beja, Faro e Lisboa.

COMO…
Um dos grandes objetivos a perseguir no processo educati-
vo das crianças ou jovens que beneficiem de um CEI é, sem 
dúvida, a TVPE. Esta, deve ser planeada, centrada na pessoa, 
respeitando os seus interesses e competências, dando-lhe  
a possibilidade de ter voz e liberdade de escolha no que con-
cerne ao seu projeto de vida. Tal situação, passa pelo delinear, 
em primeira instância, de CEI e, posteriormente, a partir dos 
quinze anos de idade, segundo o Decreto-lei 3/2008 e a  
Portaria 201-C/ 2015, um Plano Individual de Transição (PIT), 
que vise a preparação para a inserção na sociedade e sempre 
que possível, no mundo do trabalho. 

O currículo composto por diferentes áreas — académi-
cas, sociais, comunicacionais e pré profissionais — através  
do qual, é suposto, facilitar aprendizagens e competências  
que contribuam para o jovem ser futuramente autónomo, inde-
pendente, útil e produtivo. Neste último caso, a contrapartida 
remuneratória do seu trabalho poderá constituir, sem dúvida, 
um elemento fundamental no processo de autodeterminação  
e vida independente.

Partindo desta conjuntura, foi concebido e desenhado 
um programa de formação nacional, na modalidade de cur-
so de formação, que visou conhecer as diferentes realidades 
e, simultaneamente, sensibilizar as comunidades locais para  
a construção de percursos de sucesso, atendendo ao enqua- 
dramento legislativo e conceptual. 

O curso de Formação Nacional edificado pelos paradig-
mas atuais e implícitos à TVPE, foi estruturado em seis módu-
los, distribuídos por vinte e cinco horas, em cada uma das seis 
regiões anteriormente identificadas. Foi direcionado às famílias 
e aos agentes educativos e comunitários de cada região.  
Envolveu cerca de cento e cinquenta horas de formação, duz-
entos e cinquenta formandos, quinze formadores e milhares de 
Kms. O primeiro curso de formação teve início em Beja, no dia 
16 de abril de 2016 e, o último, terminou em Lisboa, a 24 de 
novembro. Assentou nos seguintes pressupostos: 

i. Enquadramento concetual e legislativo de Currículos Espe-
cíficos Individuais e da Transição para a Vida Pós-Escolar 
de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) 
em Portugal. Implicações e pressupostos (estado da arte) 
para fundamentar e nortear a enunciação e consecução de 
respostas educativas de qualidade em função dos alunos 
alvo de CEI. 

ii. Análise, discussão crítica e reflexão de práticas relativas 
aos pressupostos dos currículos específicos individuais, 
na perspetiva funcional e no prosseguimento de ofertas 
formativas no âmbito da Transição para a Vida Pós-escolar 
aplicadas a alunos com NEE. Organização e implementação  
do processo através da construção de Planos Individuais de 
Transição (PIT), definidos pelo DL 3/2008 e pela Portaria 
201-C/2015 de 10 de julho.

iii. Portefólio de instrumentos (exemplos) que facilitassem o 
planeamento, operacionalização e avaliação do processo 
de TVPE, contendo indicadores e matrizes que possibili-
tem o desenvolvimento de currículos específicos individuais  
e de Planos Individuais de transição numa perspetiva holís-
tica atendendo ao perfil de funcionalidade do aluno e aos  
contextos onde se insere.

 O projeto “Na Escol@ e depois da Escol@” teve o seu 
términus nos dias 26 e 27 de novembro, no Seminário Nacional, 
realizado em Lisboa, no auditório da Escola de Comunicação 
Social e organizado pela Associação Nacional de Docentes 
de Educação Especial onde, para além de representantes dos 
diferentes cursos que apresentaram as práticas desenvolvidas, 
contámos com palestrantes reconhecidos na área e com res- 
ponsabilidades institucionais em relação às políticas públicas 
de educação especial que deram o seu contributo e comple-
mentaridade a esta formação.

RESULTADOS…
Foi consensual, que:

A população que engloba a TVPE não pode, nem deve  
ser desvalorizada, só porque as suas competências são  
diferentes.

O sucesso do processo de TVPE é essencial para potenciar 
todo o investimento ao longo do processo educativo dos 
jovens. 

É uma fase determinante para que os jovens, futuramente, 
tenham uma maior autodeterminação, independência e ve-
nham a usufruir de uma vida de qualidade.

O êxito desta fase estará dependente do envolvimento  
e empenho da família, da escola, do tecido empresarial e  
da comunidade educativa em geral. 

A articulação entre os diversos parceiros das comunidades 
na criação de redes e bolsas de empresas, bem como o de-
senvolvimento de programas de emprego locais, é crucial. 

Acreditar, investir e valorizar as competências dos jovens, 
desde as idades mais precoces, sem superproteção ou  
facilitismo, é determinante.

O processo TVPE não se compadece com situações iso-
ladas. Terá, certamente, que assentar em toda uma equipa 
transdisciplinar, com uma estrutura organizativa e operacio-
nal onde os órgãos decisores são fundamentais.

As lideranças de escola, assim como a cultura e filosofia 
subjacentes são essenciais para a assunção, eficaz, do res-
petivo processo.

Existem muitas assimetrias regionais nos processos TVPE, 
dependentes de políticas, culturas e práticas locais. Não  
se verifica portanto, uma estrutura sistémica que favoreça 
os mesmos.

A comunhão de experiências, saberes, sentimentos e  
metodologias entre diferentes atores educativos permitiu  
valorizar, enriquecer e clarificar todo o processo e foi uma  
mais-valia para todos os intervenientes.

A formação na Escol@ e depois da Escol@ pela sua  
estrutura inovadora em termos de modelo de formação,  
de dimensão geográfica e de população que abrangeu, 
foi objeto de uma enorme aceitação, impacto e permitiu  
a discussão e a análise critica e reflexiva sobre as práticas 
e constructos.

Temos, contudo, consciência de um caminho percorrido, com 
muitas assimetrias. Há que continuar a olhar criticamente para 
ultrapassar as barreiras e os desafios. As sementes foram 
lançadas para que os jovens tenham, efetivamente, um lugar 
nesta sociedade. Um lugar de corpo inteiro.

RECOMENDAÇÕES….
A aposta na FORMAÇÃO é o caminho certo!
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— Joaquim Colôa
Professor no Agrupamento de Escolas Padre  
Bartolomeu de Gusmão; UIDEF Instituto de  
Educação, Universidade de Lisboa, Portugal. 

A Portaria n.º 201-C/2015 de 10 de julho tem como objeto  
a regulação do “ensino de alunos com 15 ou mais anos de ida-
de, com currículo específico individual (CEI), em processo de 
transição para a vida pós-escolar” (Diário da República, 2015,  
p. 8). Tendo como ponto de partida a Portaria citada é objetivo 
do presente artigo sublinhar alguns constructos que a integram 
e são hoje essenciais para o desenvolvimento de práticas para 
que remete a expressão: Transição para a Vida Pós-Escolar. 
Expressão que refere, no geral, um “processo contínuo e inte-
grado, de mudanças que implicam uma aprendizagem ao longo 
da vida. Um processo de aprendizagem de competências que 
ajudem a pessoa com necessidades especiais a ser o mais 
autónoma e independente possível” (Colôa, 2014, p. 72). Os 
referidos constructos prescritivos que constituem os pilares 
deste processo observam-se na citada Portaria inscritos no 
seu artigo 4.º enunciados como princípios orientadores. Rela-
tivamente a estes teceremos algumas considerações embora, 
por conveniência desta narrativa, não respeitemos a ordem 
pela qual são enumerados no dito normativo.

Relativamente ao princípio da universalidade, grosso 
modo, relacionamo-lo com os direitos humanos. Um direito 
positivo, comum a todos os cidadãos e que visa duas dimen-
sões complementares: a individual e a social. Com base neste 
princípio o estado compromete-se a assegurar a efetivação 
dos pressupostos inscritos na Portaria para que se consiga o 
real sucesso de transição para a vida pós-escolar de todos os 
alunos. Quando dizemos “de todos os alunos”, cingimo-nos ao 
objeto do normativo: “alunos com 15 ou mais anos de idade, 
com currículo específico individual (CEI)” (Diário da República, 
2015, p. 8). Sob esta condição o princípio da universalidade 
surge na sua antonímia entre universalismo e particularismo. 
Esta coexistência relacional, entre universal e foco específico, 
remete para estratégias de construção social do conceito de 
universalismo que envolve elementos macro e micro políticos 
que embora interessantes não importa agora aprofundar.

O princípio é o da inclusão remete-nos para aspetos 
como a equidade nas aprendizagens e a participação dos alu-
nos em ambientes educativos naturais versus restritivos. Do 
nosso entendimento ao enunciar-se este princípio enfatiza-se 
a importância da interação entre condições específicas dos 
alunos e condições dos ambientes em que estes interagem. 
Assim assume-se que os alunos com necessidades especí-
ficas, mesmo os que necessitam de respostas/apoios mais 
extensivos e intensivos, devem participar nos mesmos contex-
tos escolares que os pares da sua idade. Nesses contextos 
“normalizados” desenvolvem competências mais significativas 

A Portaria n.º 201-C/2015
— Constructos da 
Transição para a Vida  
Pós-Escolar

que os alunos que vivenciam as suas experiências de vida em 
ambientes segregados, tanto ao nível social como académico 
e tendem a ser mais independentes bem como a ter mais su-
cesso quando em situação real de trabalho (White & Weiner, 
2004, Test, Mazzotti, Mustian, Fowler, Kortering & Kohler, 
2009, Ryndak, Ward, Alper, Montgomery & Storch, 2010, 
Haber, Mazzotti, Mustian, Rowe, Bartholomew, Test & Fowler, 
2016).

Abordamos de seguida o princípio da funcionalidade, 
que em nossa compreensão remete para o currículo e não  
devendo ser restringido ao desenvolvimento de aprendizagens 
comummente denominadas de “ativida-
des de vida diária”. Embora o conceito de 
funcionalidade, nesta área, assuma enten-
dimentos diferentes parece-nos que na 
atualidade lhe deve ser dada um significa-
do que nos remeta para um currículo que 
tem como objetivo a independência dos 
alunos enquanto cidadãos interventivos 
e participativos e que por isso enfatiza as 
competências académicas. Alicerçamos a 
nossa convicção no facto do “ser indepen-
dente”, por exemplo, implicar o manusea-
mento de dinheiro e isso ser matemática, 
conseguir ler etiquetas num supermerca-
do e isso ser leitura, conseguir preencher um formulário para 
aceder a alguns serviços e isso implicar escrever e saber quais 
os direitos e deveres implícitos, etc. Embora muitas vezes e 
erradamente o termo remeta para um currículo alternativo ao 
currículo dito “comum”, a característica fundamental da fun-
cionalidade de um currículo é este ser multifacetado (Bouck & 
Flanagan, 2010) e flexível de modo a permitir ações de diferen-
ciação e as acomodações que respondam às necessidades 
de todos os alunos. Um currículo funcional é o que permite 
aprendizagens que facilitem a cada aluno fazer opções de vida 
na escola, na família, no trabalho e na comunidade em que vive. 
Um currículo que potencia o envolvimento de todos os alunos e 
lhes permite experiências de vida significativas que qualifiquem  
a sua independência e os ajude na tomada de decisões  
(Goodyear, 2008). Relacionado com o princípio de funcio-
nalidade está o princípio de individualização. Este princípio 
prescreve ações de individualização do ensino, por forma a res-
ponder às características específicas de cada um dos alunos. 
Conceito que, na nossa compreensão, sem se confundir com 
práticas de diferenciação pedagógica decorre destas. A ação 
individualizada remete-nos para a necessidade do conheci-
mento prévio de cada um dos alunos, motivações e interesses; 
requer saber quais as suas formas de comunicação e interação 
bem como estilos de aprendizagem, consubstanciando-se na 
operacionalização de respostas às suas necessidades.

Um último princípio sublinha o conceito de autodeter-
minação que, nesta narrativa, relacionamos com o conceito 
de qualidade de vida, aludido no preâmbulo da Portaria n.º 
201-C/2015 que nos serve de base a este texto. Abordamos 

estes conceitos relacionando-os porque as componentes que 
engloba o conceito de autodeterminação têm sido entendidas 
como elementos que integram a qualidade de vida de uma  
pessoa (Turnbull Ill, Turnbull, Park & Wehmeyer, 2003).

Existem vários elementos que influenciam a qualidade de 
vida de cada uma das pessoas (Al-Zboon, Alkhatib & Alkha-
waldeh, 2015). Deste modo é qualidade de vida é um conceito 
multidimensional que reflete a perceção de cada ser humano 
sobre o seu bem-estar e satisfação (Schalock, 1996; Roberts 
& Cairns, 1999; Phillips, 2006). Para entendermos melhor  
o seu significado parece-nos importante analisar a expressão 

tendo em conta os dois conceitos que 
a compõem. Como sugerem Schalock 
& Alonso (2002), o termo “qualidade”  
diz-nos da excelência e elevados padrões 
associados às características humanas 
e aos valores como: felicidade, suce- 
sso, riqueza e satisfação. O termo “vida” 
respeita à própria essência ou aspetos 
essenciais da existência humana. Na área 
da denominada educação especial o con-
ceito de qualidade de vida é, atualmente, 
incontornável no sentido em que aponta 
para a emancipação e inclusão (Morisse, 
Vandemaele, Claes, Claes & Vandevelde, 

2013). Segundo os autores antes citados, o seu constructo 
relaciona-se com oito domínios: desenvolvimento pessoal, 
autodeterminação (reflete o nível de independência de deter-
minada pessoa), relações interpessoais, inclusão social, di-
reitos (determinam o acesso e a participação social de uma 
pessoa), bem-estar emocional, físico e material. Teoricamen-
te não existe hierarquia nem relação de causa-efeito entre os  
diversos domínios. Assim cada domínio é operacionalizado  
pelas perceções que cada pessoa tem da qualidade de vida, 
por referência a comportamentos e condições. Por isso além 
da sua natureza multidimensional é um conceito plural que me-
todologicamente permite abordagens objetivas e subjetivas, 
assenta nas perspetivas sistémicas tendo em conta o nível  
micro, meso e macro sistémico e implica a maior participação 
das pessoas nos processos de construção e desenvolvimento 
dos seus projetos de vida (Morisse, Vandemaele, Claes, Claes 
& Vandevelde, 2013).

Quanto ao conceito de autodeterminação é definido 
como a habilitação da pessoa para, de forma voluntária e com 
base no livre arbítrio, querer e poder fazer escolhas, tomar de-
cisões (Colôa, 2017). O autor antes referenciado, citanto Ward 
(1988) enfatiza autodeterminação como o conjunto de com-
portamentos e atitudes que possibilitam a cada pessoa, por 
livre iniciativa, desenvolver estratégias para atingir objetivos 
antes delineados. A pessoa autodeterminada é a que que tem 
poder e autoridade para ser o principal agente causal na sua 
vida (Wehmeyer & Schalock, 2001). É a pessoa que apresenta 
competências para, de forma consciente, iniciar e/ou respon-
der a eventos e de modo autorregulado desenvolver ações de 
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forma livre e autónoma (Wehmeyer & Schalock, 2001). Nesta 
perspetiva existe por parte da própria pessoa a perceção e 
o conhecimento dessas competências enquanto forças inte-
gradoras da sua personalidade e potenciadoras da sua ação. 
Logo, autodeterminação implica autoconhecimento, a habilita-
ção da pessoa para, de forma eficiente, (re)conhecer as suas 
forças e limitações (Colôa, 2014). Nesta lógica a autodeter-
minação relaciona-se com componentes cognitivas, afetivas e 
comportamentais associadas a premissas como: conhecer-se 
a si mesmo, valorizar-se a si mesmo, planificar, agir e aprender 
com a própria experiência (Colôa, 2017). A autodeterminação 
substantiva um conjunto de ações volitivas que potenciam a 
participação de modo a que a pessoa mantenha e melhore  
continuamente a sua qualidade de vida (Colôa, 2017). O desen- 
volvimento de competências de autodeterminação deve ser 
o principal objetivo do processo de ensino (Wehmeyer & 
Schalock, 2001), matriz orientadora de um modelo funcio-
nal de ensino potenciador da qualidade das experiências  
de aprendizagem de todos os alunos (Colôa, 2017).

Em síntese os constructos prescritivos e orientadores 
que destacamos da Portaria n.º 201-C/2015 só fazem senti-
do se forem assumidos, pelos diversos agentes educativos, 
como interrelacionados e passíveis de se constituírem como  
elementos de ensino e de aprendizagem, constituindo-se como 
eixo da ação a operacionalização do conceito de autodeter-
minação. Deste modo autodeterminação é polo central de um 
modelo funcional que sublinha a participação e o acesso ao 
currículo (Colôa, 2107). Como regista o autor antes referencia-
do autodeterminação remete para toda uma conceptualização 
empírica. Um modelo de ação pedagógica que se consubs-
tancia em práticas que potenciam contextos de participação e 
de tomada de decisão colaborativa, em climas de sala de aula 
caracterizados pela diversidade, diferenciação, autorregulação 
e ricos em comunicação critica e reflexiva. Sendo que estes 
são pressupostos essenciais para o sucesso de Transição 
para a Vida Pós-Escolar de qualquer aluno, mas sobretudo, 
fundamentais para a participação de qualquer pessoa enquan-
to cidadão livre, responsável e participativo.
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RELATOS ENTRECRUZADOS
Relatos Entrecruzados, porque nos foi lançado este desafio de 
escrever sobre este tópico e não poderíamos deixar de ouvir 
a voz dos pais, neste caso de uma encarregada de educação. 
São testemunhos reais, numa linguagem simples, como se es-
tivéssemos a conversar, mas são ao mesmo tempo vozes dos 
tempos de hoje, das preocupações de todos nós. O objetivo 
destes “apontamentos”, porque muito mais haveria para diz-
er, é a sensibilização da sociedade para as transformações 
necessárias que devem operar no sentido de uma inclusão so-
cial, neste caso, de aplicar as aprendizagens realizadas na es-
cola nesta etapa de vida tão importante como a transição para 
a vida pós-escolar... e pensarmos que nada é em vão.

RELATO DE ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO
SEMPRE, sempre em SOBRESSALTO!
Este processo inicia-se com as interrogações, consequência 
das observações dos comportamentos, dos gestos, das ati-
tudes e da falta de linguagem do meu filho com 24 meses.

Diagnóstico: Autismo
A nossa vida dá uma volta de 360º. Tudo tem que ser rea-
justado em função das suas necessidades: exames variados,  

A Escola e a Transição 
Pós-Escolar no Norte:                
Decisões de Hoje, Vidas  
de Amanhã…

— Margarida Sá 
Docente de Educação Especial, Porto
up201501885@fpce.up.pt 
 
— Alcinda Almeida
Docente de Educação Especial, Porto
alcindalmeida@gmail.com 
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consultas, terapias, atividades de estimulação...
Primeira transição, o momento da entrada na creche?  

Muitas angústias, novas inquietações: como vai ser junto dos 
seus pares, como se vai adaptar, como vai ser a integração, 
como vai ocorrer a aceitação dele para com os outros e dos 
outros para com ele?...

Novo sobressalto: ingresso no primeiro ciclo. Pesquisa-se 
a escola pública que melhor possa dar resposta. A existência 
de unidades de Autismo em algumas destas escolas parece 
ir ao encontro às exigências desta problemática. Foram pen-
sadas de modo a que constituíssem uma retaguarda de apoio  
e inclusão no ensino regular.

São criadas expetativas às famílias fazendo-nos acreditar 
que esta e as outras etapas que se sucederão estão a ser tra-
balhadas por forma a que as respostas vão sendo dadas em 
função das necessidades.

Não correndo tudo na perfeição como seria desejável, 
consequência, por vezes, da falta recursos humanos, porém 
muito é conquistado nesta etapa da vida, que lhes permitiu ter 
maior autonomia, adquirir competências académicas, melhorar 
 na socialização e noutras áreas: equipas de educação es-
pecial, esforçadas, atentas, criativas e dispostas a promover 
as condições que permitem aos jovens com perturbações do  
Espetro do Autismo desenvolver diferentes competências são, 
em muitos anos, uma realidade.

A inclusão ocorre dentro do espaço da escola, aprove-
itando estes jovens as valências oferecidas por esta a todos 
os alunos, acreditando-se ser possível a conquista, por direito, 
destes jovens diferentes a um espaço que é de todos.

Atingem os 18 anos! O trabalho até então realizado numa 
perspetiva de alcançar resultados, promovendo a captação de 
competências quando atingem a maioridade parece concluído!

O sobressalto está de novo presente!
Mas eles só fizeram 18 anos e não 81 anos! Têm toda uma 

vida pela frente cuja rutura abrupta pode provocar consequên-
cias graves traduzidas em retrocessos significativos. É indis-
pensável dar a possibilidade da formação contínua ao longo de 
toda a vida, projetada para o seu futuro.

Uns, a minoria, pelas competências adquiridas é-lhes 
permitida a continuidade dos estudos. E os outros!? A grande 
maioria que deviam ter assegurada a passagem para locais que 
lhes pudessem permitir a continuidade do seu desenvolvimen-
to? Não há resposta!

Apesar da escola ter um papel ativo na procura do reen-
caminhamento destes jovens, em termos percentuais os casos 
de sucesso não têm relevância. Mesmo assim o jovem tem 
obrigatoriamente que sair da escola.

Muitos são os casos em que a solução é ficarem em casa. 
Os meios financeiros escassos dos pais não lhes permitem dis-
por de outras alternativas.

Questiona-se então: todo um investimento realizado para 
nos depararmos de novo com outro sobressalto!?

Cientes da importância que a intervenção continue a 
ocorrer por forma a valorizar todo o trabalho que ocorreu até 

então em prol da Qualidade de Vida destes jovens, muitos são 
os pais que não cruzam os braços e procuram, eles próprios, 
arrancar com projetos para a vida dos seus filhos por forma 
a garantirem no futuro que estes tenham condições que lhes 
permitam viver com dignidade.

Nunca me excluirei da responsabilidade de dar um futuro 
digno ao meu filho e o meu ENTUSIASMO e EMPENHO é do 
tamanho do meu SONHO: realização e concretização de pro-
jetos que englobam a construção de residências (pelo direito 
a terem uma habitação acessível e adequada), centro de ativi-
dades ocupacionais, centro de emprego protegido (pelo direito 
aos serviços de apoio necessário a uma vida plenamente pro-
dutiva e digna).

É o que procura um conjunto de pais que partilham do 
mesmo SONHO e por isso se uniram e constituíram uma  
Cooperativa de Solidariedade Social para tornar esse SONHO 
uma REALIDADE.

Fátima Lázaro

RELATO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
Encontramo-nos mais propriamente no distrito do Porto, e en-
quanto docentes de educação especial deparamo-nos com 
frequentes desafios, no que concerne às tomadas de decisão 
face ao percurso educativo dos nossos alunos. 

Cada decisão ao nível pedagógico tem implicações sérias 
na vida destes, nos diversos domínios que completam o seu 
“eu”, do qual enfatizamos o emocional, o relacional, o motiva-
cional e o desenvolvimental. 

Por isso aqui vão algumas ideias soltas que advêm da 
nossa experiência e que gostaríamos de partilhar convosco: 
pais, encarregados de educação, profissionais de educação, 
técnicos, entre outros. 

Escolhemos dois tempos, o tempo da escola e o tempo 
depois da escola. Lançamos algumas questões: quando termi-
na a escolaridade obrigatória, o que fazer? Para onde ir? Que 
respostas as entidades competentes apresentam? 

De acordo com a legislação, Portaria 201-C/2015, de 
10 de julho, na escola e em termos práticos aposta-se numa 
vertente de aprendizagem funcional, de preparação para a vida 
quotidiana, aliada a uma aprendizagem de conteúdos académ-
icos. Pretende-se desenvolver conhecimentos que possam ser 
aplicados no contexto de trabalho ou ocupacional, mas também 
no domínio da vida pessoal, de lazer e autonomia. Desde cedo 
se começa a preparar a transição no âmbito da educação  
especial, desde a transição entre ciclos até à transição para  
a vida pós-escolar. 

A transição para vida pós-escolar inicia-se três anos  
antes de terminar a escolaridade obrigatória e é direciona-
da para alunos com a medida educativa e) currículo específ-
ico individual (C.E.I.), do artigo 16.º, Decreto-Lei 3/2008, de 
7 de janeiro. O processo formal engloba a elaboração deste  
documento, o C.E.I., e do plano individual de transição (P.I.T.), 
nos quais os pais/encarregados de educação e representantes 
das organizações da comunidade têm um contributo essencial. 

O P.I.T. é centrado no aluno, por isso ouvi-lo na primeira 
pessoa é essencial ou quando este tem dificuldade ou não se 
consegue exprimir é fundamental realizar o levantamento dos 
seus gostos, interesses e competências, para se selecionar  
a área mais adequada ao seu perfil.

Na escola, importa preparar esta articulação com os 
serviços da comunidade, parceiros fundamentais neste pro-
cesso, onde procuramos locais para “estágio”. Estes locais 
passam por áreas de restauração, comércio, indústria, agri-
cultura, até centros especializados com atividades ocupacio-
nais. Quando na comunidade não encontramos uma respos-
ta, procuramos que os recursos sejam rentabilizados e o P.I.T.  
é realizado na própria escola. A estes tempos de P.I.T denomi- 
namos de oficinas de: artesanato, cantina, jardinagem, saúde  
e segurança, entre outras. 

Queremos, agora, falar no tempo depois da escola. Este 
tempo é o que mais nos preocupa. Antes da escolaridade 
obrigatória terminar, são reunidos todos os esforços para que 
o aluno seja posteriormente encaminhado para entidades onde 
possa continuar a desenvolver e aplicar as competências 
aprendidas na escola. 

Constatamos dois tipos de recetividade destas enti-
dades perante as tentativas de encaminhamento, relativamente 
à transição para a vida pós-escolar: uma maior facilidade de 
acesso a vaga para alunos com N.E.E. de caráter permanente 
autónomos e inexistência de vagas para alunos que dependem 
do apoio de um adulto, por estarem lotadas e por se consub-
stanciarem em longas listas de espera. Nestes casos, existe 
uma articulação próxima com as famílias e são identificados 
potenciais locais para encaminhamento, no entanto a resposta 
é continuamente negativa. Revela-se um sentimento de grande  
preocupação quer para nós profissionais de educação, quer 
pais e/ou encarregados de educação.

Devemos refletir sobre esta questão: onde é o lugar destes 
alunos depois da escola? Certamente que não é em casa.  
De momento, prevê-se que seja esta realidade que os espera 
e é esta facto que devemos contrariar. Devemos pensar nestes 
jovens e nas suas famílias. 

Em primeiro, porque cada jovem tem o direito de ter na 
sociedade o seu lugar, de dar o seu contributo, de se sentir 
realizado com a sua vida. Se, por um lado, a escola providencia 
medidas específicas para melhor responder às necessidades 
destes alunos, também devem ser asseguradas pelas enti-
dades competentes medidas que protejam estes jovens na vida 
pós-escolar. 

É tempo de criar oportunidades para que possam exercer 
uma profissão ou atividade/experiência de caráter laboral/ 
ocupacional. 

Proclamamos nos nossos discursos a inclusão na escola, 
não podemos nem devemos esquecer a inclusão social,  
tal como reforça a Portaria 201-C/2015, de 10 de julho, no 
âmbito da sua aplicação: esta transição deve preparar estes 
jovens para “uma vida adulta autónoma e com qualidade.”
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Práticas de 
implementação dos Planos 
Individuais de Transição

— João Adelino dos Santos
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva
santos.jaml@gmail.com

O processo de transição dos alunos com necessidades  
educativas especiais com a medida educativa de currículo  
específico individual e que se encontrem a três anos de atingir 
a idade limite da escolaridade obrigatória é regulado pelo arti-
go 14.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na redação 
atual, e pela Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho.

Este processo assenta, sobretudo, na 
elaboração de um Plano Individual de Tran-
sição (PIT), parte integrante do currículo 
específico individual, onde se inscrevem  
as atividades a desenvolver pelo aluno,  
podendo estas visar treino laboral no local 
de trabalho, esquemas de emprego apoiado, 
atividades de vida autónoma e de participa-
ção na comunidade.

Neste contexto, o Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Paiva desenca-
deia um conjunto de procedimentos que  
se consubstanciam na elaboração de um 
PIT participado e ajustado ao perfil de cada 
aluno. Para a generalidade dos alunos com 

PIT, a sua concretização consiste, sobretudo, em proporcionar 
experiências em contexto real de trabalho, procurando dotá-los 
de competências funcionais e profissionais que lhes permitam, 
no futuro, ingressar no mercado de trabalho e tornar-se adultos 
ativos, autónomos e socialmente participativos. 

Existem, porém, alunos cujas limitações e dificuldades in-
viabilizam a realização de experiências profissionais. Nestas si-
tuações, o processo de transição centra-se genericamente no 
encaminhamento para respostas sociais, normalmente de cariz 
ocupacional e assistencialista, ou simplesmente para a família. 

O processo de transição inicia-se por um despiste  
e uma orientação vocacional, tendo como objetivo principal 

identificar os centros de interesse do aluno.  
Este processo baseia-se essencialmente 
em conversas informais, semidirigidas, com 
o aluno e o encarregado de educação, reali-
zadas normalmente pelo psicólogo. Depen-
dendo do tipo de perfil e de determinação, 
esta fase pode implicar ainda visitas com o 
aluno a diversas instituições e ou empresas 
no sentido de lhe proporcionar um contacto 
com a realidade e o ajudar a identificar os 
seus centros de interesse. 

Na fase seguinte, procedemos ao le-
vantamento de potenciais entidades para  
o desenvolvimento de experiências laborais 
e ao contacto com os respetivos responsá-

veis. É importante esclarecer os responsáveis das instituições 
ou empresas acolhedoras acerca do que é e do que se preten-
de com o processo de transição, caracterizar o aluno e ape-
lar à sua colaboração compreensiva. Num meio relativamente  
pequeno, semirrural, como é aquele em que nos encontramos 
inseridos, onde todos os elementos da sociedade se conhe-
cem, torna-se relativamente fácil encontrar pessoas e institui-
ções abertas a colaborar e a receber estes jovens.

Ultrapassadas as fases anteriores, debruçamo-nos sobre 
um conjunto de aspetos burocráticos que é necessário identi-
ficar, negociar e definir. Desde logo, as questões relacionadas 
com a logística, como o transporte para o local da experiência 
laboral, as refeições, a eventual aquisição de vestuário ou ma-
terial específico. Por outro lado, é necessário estabelecer um 
protocolo envolvendo o agrupamento de escolas e a entidade 
acolhedora destes alunos. Neste protocolo, de caráter formal, 
salvaguardam-se aspetos como as responsabilidades das par-
tes, os horários, o seguro, entre outros.

Entretanto, realizamos uma visita de reconhecimento com 
o aluno à entidade acolhedora e ao local acordado. Trata-se 
de um momento para a apresentação do aluno e para este  
conhecer as instalações, as pessoas com quem irá lidar,  
o trajeto a percorrer, entre outros aspetos que se considerem 
essenciais e relevantes. Procede-se, ainda, nesta fase, à ela-
boração formal do documento “Plano Individual de Transição” 
onde se inscrevem: objetivos gerais e específicos; definição 
das tarefas a realizar pelo aluno e a respetiva calendarização; 
funções e responsabilidades de todos os implicados neste 
processo de transição, designadamente, o docente de edu-
cação especial, o diretor de turma, o psicólogo ou técnico 
de transição, o orientador da experiência laboral, o encarre-
gado de educação e o aluno; identificação dos recursos ma-
teriais necessários; mecanismos de avaliação do plano; data  
e assinatura de todos os evolvidos.

Ao longo do período de desenvolvimento da experiência 
laboral, procedemos a um acompanhamento regular, por parte 
do psicólogo e ou do docente de educação especial, com visi-
tas ao local e contacto com o responsável orientador e o aluno.

No final de cada período letivo, procedamos à avaliação. 
Este processo de avaliação inclui autoavaliação do aluno e 
avaliação pelo responsável orientador da experiência laboral, 
em articulação com o psicólogo e ou o docente de educação 
especial, dando origem a uma apreciação global partilhada 
com os elementos do conselho de turma e com o respetivo en-
carregado de educação. Para este processo, é elaborada uma 
ficha de avaliação com a identificação das tarefas a realizar 
pelo aluno, assim como atitudes e valores, e, para cada um dos 
itens, uma apreciação qualitativa.

No final do ano letivo, é emitido um diploma do estágio 
onde se identificam as principais competências desenvolvidas 
pelo aluno. Este documento tem como objetivo servir de re-
conhecimento pelo envolvimento do aluno no desenvolvimen-
to de competências e, simultaneamente, motivação para dar 
continuidade. Por outro lado, compila informação essencial 

que será útil aquando da emissão do certificado de frequência  
da escolaridade obrigatória.

Apesar de tradicionalmente se procurar encaminhar os 
alunos para experiências laborais, a oferta crescente de cursos 
profissionais no agrupamento de escolas tem-se configurado 
como uma via a explorar para os alunos com PIT. De facto, 
dependendo da oferta formativa profissional e do adequado 
perfil dos alunos, temos encaminhado alguns para esta moda-
lidade educativa. Estes alunos frequentam essencialmente as 
disciplinas da formação técnica, estando, deste modo, grande 
parte do seu horário letivo integrados na turma, assim como 
participam nas atividades da turma. A experiência tem-se  
revelado surpreendente. Os alunos sentem-se completamente  
integrados na turma, frequentam as disciplinas da formação 
técnica com os restantes colegas, desenvolvendo competên-
cias profissionais numa determinada área, e realizam a forma-
ção em contexto de trabalho (estágios profissionais).

Esta inclusão de alunos com PIT em cursos de forma-
ção profissional tem outras valências. Atualmente, a formação  
técnica dos cursos profissionais encontra-se num processo de 
transição da organização modular para unidades de formação 
de curta duração (UFCD). Alguns dos cursos profissionais já 
estão organizados segundo esta matriz. Damos como exemplo, 
os cursos profissionais de restauração iniciados no presen-
te ano letivo. Cada UFCD concluída com sucesso pode dar 
origem à emissão de um certificado que reconhece e atesta 
a qualificação profissional do aluno numa determinada área. 

Trata-se de uma oportunidade de reconhecer e certificar 
algumas qualificações profissionais de alguns alunos, mino-
rando-se, deste modo, o impacto de não poderem obter um 
certificado de habilitações.
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sistema e formação. Os encarregados de 
educação também fazem parte do processo 
de planeamento e de decisão, sendo sempre 
chamados a contribuir quer no diagnóstico 
quer na aprovação e acompanhamento do PIT.  
Todo o trabalho de articulação e despiste é 
realizado por docentes, uma vez que os téc-
nicos do Centro de Recursos para a Inclusão 
são colocados nas escolas tardiamente, o 
que impediria que o início das atividades dos 
PIT não coincidisse com o início do ano letivo.

Após o diagnóstico inicia-se a pesquisa  
de parceiros, empresas ou instituições que 
possam acolher os alunos. Infelizmente a 
oferta é escassa, pelo que alguns alunos são 
integrados em instituições públicas, tendo-se 
o cuidado de tentar que se formem prefer-
encialmente fora das instituições escolares, 
com a finalidade de que os PIT sejam uma 
verdadeira experiência laboral e não uma 
prática simulada de estágio.

Encontrados os parceiros que encaix-
am com as espectativas dos alunos e com as  
exigências da escola, é encetado contacto 
com a empresa ou instituição de acolhimento 
e é celebrado um protocolo de colaboração 
que segue as normas vigentes. Para este efei-
to a carteira de parceiros conta com o apoio 
de: Câmara Municipal, Instituto Politécnico, 
Doce Teimosia, Adega 25 de Abril, Corpo  
de Bombeiros Voluntários, Santa Casa da 
Misericórdia, Patronato, Centro de Paralisia 
Cerebral, Hospital Distrital, entre outras. 

O Diretor do agrupamento Nº1 de Beja, 
defende a integração dos alunos com nece- 
ssidades educativas especiais a todos os 
níveis, referindo que se depara com uma  
sociedade que ainda não está preparada 
para aceitar a diferença. Enfatiza a grande  
importância que desempenha para a formação integral dos 
alunos com necessidades educativas especiais aquilo que en-
contram para além da escola.

Uma das alunas do agrupamento que beneficia de PIT,  
integrada no restaurante “Adega 25 de Abril”, refere que gosta 
de estar no seu “estágio” porque no dia em que queira  
estar sozinha na sua casa será “bom para se desenrascar”.  
O proprietário da “Adega 25 de Abril”, colaborador que inte-
grou esta aluna na sua empresa em regime de experiência lab-
oral, considera que não houve nenhum problema de integração 
no estabelecimento, diz ser necessário dar aos jovens as opor-
tunidades, porque todos merecem ter uma oportunidade. Con-
fidencia que a empresa fica a ganhar com a formação prestada, 
mas a experiência profissional que os formandos ganham é uma 
mais-valia importante nos dias de hoje.

A encarregada de Educação de uma 
das alunas com trissomia 21, aluna do 12º 
ano que desenvolve o seu PIT na Escola 
Superior de Saúde e na Biblioteca do Insti-
tuto Politécnico, manifesta que o trabalho 
de preparação que tem vindo a ser feito no 
dia-a-dia tem sido extremamente importante, 
tem uma autonomia completamente diferente 
desde que iniciou o seu PIT fora do espaço 
escolar. Considera que o PIT é muito impor-
tante porque esta preparação é fulcral para 
que a sua educanda venha a estar verdadei-
ramente integrada na sociedade, não basta 
dizer está ali a ocupar o tempo, é necessário 
que se sinta útil e que esteja realmente a  
desempenhar uma função, o que coaduna 
com a opinião da responsável por algumas 
das alunas institucionalizadas em instrução, a 
mesma considera que com a implementação 
do PIT estas jovens aprendem habilidades 
técnicas e profissionais que acabam por as 
motivar em termos da sua autoestima, senti-
mento de competência e pertença.

A empresária e proprietária da paste-
laria “Doce Teimosia”, atualmente parceira  
do agrupamento mostrou-se interessada em  
contratar a aluna que acolhe à dois anos 
na sua empresa, após a conclusão da  
escolaridade obrigatória, porque investiu 
na sua formação durante três anos, tendo  
plena confiança nas suas capacidades, indo  
ao encontro do referido pelo Vereador da 
Câmara Municipal de Beja, com o pelouro  
da Educação, que colabora na formação de 
vários alunos com PIT, o mesmo considerou 
que estes jovens, integrados nas equipas da 
Câmara Municipal, quando instruídos adequa- 
damente são uma mais-valia para a instituição 
e nota-se a falta que ficam a fazer quando  

terminam a experiência laboral em contexto de trabalho. 

A CONCLUIR…
Com estes testemunhos podemos aferir que o trabalho desen-
volvido pelos professores e parceiros do Agrupamento Nº1  
de Beja, vai ao encontro da filosofia defendida pelo proje-
to “Na Escol@ e depois da Escol@” e que os intervenientes 
avaliam este tipo de formação como positivo e útil tanto para  
os alunos como para as empresas. É de louvar o empenho  
dos responsáveis das empresas e instituições parceiras  
assim como o trabalho que desenvolvem com estes jovens, 
sendo a maior preocupação da escola a falta de respostas 
para a inserção dos alunos no mercado de trabalho, mas a  
pouco e pouco vai-se notando menos resistência e mais vontade  
de experimentar por parte da comunidade Bejense.

INTRODUÇÃO
No âmbito do projeto «Na Escol@ e depois da Escol@»  
o Agrupamento nª1 de Beja, realizou um pequeno filme que 
relata a prática desenvolvida no Agrupamento, nomeadamente 
o desenvolvimento dos Planos Individuais de Transição (PIT).

O texto seguinte transcreve alguns depoimentos abor-
dados no referido filme, entrelaçado com informação comple-
mentar, que permite melhor entender algumas das limitações  
e potencialidades encontradas na nossa região. 

O agrupamento Nº1 de Beja é constituído por 3 esco-
las situadas dentro da cidade de Beja, Escola Secundária de 
Diogo Gouveia, Básica de Santiago Maior e de Santa Maria. 
Agrupa ainda 7 escolas situadas nas freguesias rurais de Beja: 
Baleizão, Beringel, Nossa Senhora das Neves, Penedo Gordo, 
Santa Vitória, São Matias e Trigaches, sendo a distância recor-
rível entre escolas de aproximadamente 73 km. 

Neste Agrupamento 53 alunos beneficiam da medida 
Currículo Específico Individual (CEI) e destes 23 desenvolvem 
Programa Individual de Transição (PIT).

CURSO DE FORMAÇÃO “NA ESCOL@ E DEPOIS  
DA ESCOL@”
Após a formação “Na Escol@ e depois da Escol@”, a maior rev-
elação foi a de que todo o processo deve assentar em preparar 
os discentes com as competências sociais necessárias para 
enfrentarem as dificuldades do mundo do trabalho, uma vez 
que serão estas competências as que em última análise deter-
minarão o sucesso ou o insucesso dos alunos.

O processo de integração dos alunos com PIT nas empre-
sas e instituições compõe-se por várias fases, o qual começa 
pelo aprofundamento dos interesses, potencialidades e capaci-
dades dos alunos. Nesta fase inicial são delineadas as linhas 
orientadoras para a necessidade de formação de cada aluno, 
sendo uma fase crucial para o sucesso e boa integração neste 

Agrupamento nº1 de Beja 
— “Na Escol@ e depois 
da Escol@”

— António Gonçalves 
Agrupamento de Escolas nº1, Beja
antoniofagoncalves@gmail.com 
 
— Teresa Baião
Agrupamento de Escolas nº1, Beja
tbaiao@gmail.com 
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RESUMO
Este artigo debruça-se sobre o processo de planificação  
da transição para a vida pós-escolar (TVPE) dos alunos 
com necessidades especiais. Este processo tem uma forte  
validade social, uma vez que uma das finalidades da educação  
é preparar os alunos para uma cidadania plena. Um processo  
de transição sistemático contribui para o aumento da pro- 
babilidade de estes alunos obterem melhores resultados  
no período pós-escolar. As principais conclusões sugerem  
que os problemas se encontram, sobretudo, na limitação  
de respostas que a comunidade comporta.

PALAVRAS!CHAVE: transição, vida pós-escolar, articu-
lação, inclusão, qualidade de vida.

ABSTRACT
The aim of this paper discusses the transition planning  
process for students with special needs who are preparing 
to leave school. The importance of doing the preparation for 
community life has strong validity, as one of the outcomes of 
education should be preparing students to become productive  
and contributing citizens. A systematic transition process  
contributes to the probability that students will have better  
post-school outcomes. Conclusions suggest the principal 
problems are located within the capacities of the community  
to resolve the successive issues faced.

KEY WORDS: transition, post-scholl life, articulation, inclu-
sion, quality of life.

Transição Para a Vida Pós 
Escolar — Uma Perspetiva 
das Escolas do Algarve
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Agr. Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira
marcocorriente@gmail.com
 
— Humberto Pereira Viegas
Agr. Escolas João de Deus, Faro
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi elaborado no âmbito do Curso de  
Formação “Transição para a Vida Pós-Escolar” (TVPE), que 
decorreu na Escola Superior de Educação e Comunicação  
de Faro, entre os dias de 24 de setembro a 15 de outubro de 
2016, culminando no Seminário Nacional “Na Escol@ e de-
pois da Escol@”, que decorreu em Lisboa nos dias 25 e 26  
de novembro de 2016, na Escola Superior de Comunicação 
Social.

Aludindo aos princípios inclusivos acordados na 
Declaração de Salamanca em 1994, a publicação do Decreto 
-Lei nº3/ 2008, de 7 de janeiro, implicou formalmente a escola 
na transição para a vida pós-escolar dos alunos com necessi-
dades educativas especiais, impondo, sempre que oportuno,  
a elaboração de um Plano Individual de Transição (PIT). 

Assumindo a relevância do papel do professor de edu-
cação especial na aplicação do plano de transição, enquanto 
gestor curricular e coconstrutor/dinamizador de um currículo 
personalizado capaz de, por um lado, promover o sucesso do 
percurso desenhado e, por outro, melhorar o processo, consi- 
deramos como fundamental conhecer as formas de implemen-
tação do programa por partes dos intervenientes, bem como 
caracterizar a supervisão que entre os mesmos emerge.

A TVPE é uma fase crucial na vida de qualquer jovem,  
carregada de ansiedade e incertezas em relação ao futuro, mais 
ainda para os jovens com necessidades educativas especiais. Tal 
implica, consequências a nível, quer da autoestima dos jovens,  
quer da frustração das suas legítimas expetativas.

Consideramos, de acordo com Patton & Kim (2016), que 
a possibilidade de preparar os alunos para uma cidadania ple-
na passa pela sistematização de um programa de transição 
que deverá contribuir para ampliar as possibilidades de obter 
melhores resultados na vida pós-escolar e o seu planeamento 
justifica-se pela necessidade de dar suporte a uma transição 
que, como é consensual, faz parte da vida de todas as pessoas 
e implica mudança e dinamismo. Enquanto para uns ocorre de 
forma espontânea, para outros, designadamente para grupos 
mais vulneráveis, deverá ocorrer com uma componente de 
(maior) previsibilidade.

1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 
1.1. Objetivo, recolha de dados e amostra
O presente estudo teve como principal objetivo contribuir para 
a caracterização dos fatores fundamentais no desenvolvimen-
to de um (adequado) processo de transição no Algarve. Esta 
abordagem pretendeu conhecer mais profundamente esta real-
idade, na perspetiva dos docentes de Educação Especial. 

A recolha de dados foi feita através de questionário aos 
36 docentes que participaram no Curso de Formação, tendo 
respondido 26, os quais são representativos de mais de um 
terço dos Agrupamentos de Escolas da região.

O questionário para recolha de dados pelo qual se  
optou foi uma adaptação do questionário proposto por Ferreira 
(2008), por se considerar ser o método mais adequado, dado 

tratar-se de uma questão de representatividade e pela possibil-
idade de permitir quantificar uma multiplicidade de dados. 

2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
2.1. Protagonistas da Avaliação/Intervenção
Entende-se por “avaliação” a recolha de dados informa-
tivos sobre o aluno e os contextos em que se insere (escola, 
família, comunidade) que permitam tomar decisões sobre as 
atividades, estratégias e serviços a desenvolver. Entende-se 
por “intervenção” a organização e implementação das ativ-
idades e serviços a prestar com vista a uma transição mais  
adequada para a pós-escolar. Os docentes consideram que  
os alunos intervêm quer na avaliação quer na intervenção 
(92,3%), assim como os docentes de Educação Especial 
(100%); o Diretor de Turma (57,7%); o Psicólogo (65,4%);  
elementos do local de Estágio (84,6%) e os Pais (57,7%). 

É de salientar que já há algumas décadas o Warnock  
Report referia o direito dos pais ao desempenho de um papel 
ativo na avaliação, na tomada de decisões e na concretização 
das medidas educativas para os seus filhos, o que é extrema-
mente importante. 

2.2. O que se avalia?
No que respeita aos aspetos em que incide a avaliação relativa 
à transição que são contemplados na avaliação do aluno, 
100% dos docentes refere o nível de desenvolvimento do aluno 
e as competências sociais, enquanto que 96,2% especificam 
também os seus interesses vocacionais e o desempenho no 
estágio laboral.

No que concerne aos aspetos mais focados na avaliação 
do contexto familiar, observam-se as expetativas da família  
relativamente ao aluno (100%); o conhecimento das tarefas e  
das responsabilidades que a família atribui ao aluno (69,2%).  
O grau de envolvimento familiar na educação do aluno e o tipo 
de apoio que a família pode prestar nas atividades de tran-
sição (57,1%). Quanto aos aspetos que são contemplados na  
avaliação da comunidade, constata-se que os docentes  
referem a caracterização geral do meio — recursos específicos 
para o apoio à transição e inserção profissional, infra-estruturas 
disponíveis — (96,2%); as possibilidades de estabelecimento 
de parcerias (84,6%), enquanto 69,2% realça o recenseamento 
e caracterização de possíveis locais de estágio e/ou postos  
de trabalho.

2.3. No âmbito da intervenção
No que concerne às atividades que podem ser levadas a 
cabo no processo de transição dos alunos com necessidades  
educativas especiais de caráter permanente para a vida pós  
escolar observa-se que os docentes consideram como média 
mais significativa do grau de importância (1 – Nada importante; 
2 – Pouco importante; 3 – Importante; 4 – Muito importante)  
o facto de proporcionarem experiências de treino laboral na  
comunidade (3,88); ensinarem hábitos de trabalho (3,88);  
debaterem, com os pais e com o próprio aluno, sobre as  
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atividades profissionais mais adequadas após a saída da  
escola (3,88); informarem e esclarecerem os pais acerca das 
possibilidades profissionais do aluno após a sua saída da  
escola e ensinar hábitos de trabalho (3,81); incentivarem a  
tomada de decisões (3,81); desenvolverem competências  
sociais (3,81); ensinarem o uso de transportes e as deslo-
cações a pé, por exemplo percursos entre a casa e a escola  
ou o local de estágio - (3,73); ensinarem atividades de  
integração na vida da comunidade (3,73); desenvolverem  
competências académicas funcionais (3,73) e também de-
senvolverem atividades orientadas para o conhecimento de 
diversas profissões (3,65). Salienta-se a opinião que atribuí 
um valor mais baixo (3,03) é a da promoção de atividades  
de ocupação dos tempos livres. Constata-se que são  
valorizadas as atividades que implicam diretamente o aluno e  
a sua inserção na comunidade, seguidas das atividades que  
envolvem os pais.

Quanto às competências que o aluno desenvolve quando  
realiza estágios laborais e que são contempladas nos PIT, 
podemos verificar que a generalidade das alternativas obteve 
respostas muito significativas quanto ao grau de importância 
(1 – Nada importante; 2 – Pouco importante; 3 – Importante; 
4 – Muito importante). Assim, o sentido de responsabilidade e a 
autonomia foram os que tiveram uma média maior (3,88 cada); 
os estágios desenvolvem o relacionamento interpessoal (3,77) 
e a autoestima (3,73), para além de desenvolverem hábitos  
de trabalho e o conhecimento das profissões (3,65 cada).  
Nenhum docente classificou como nada importante qualquer 
um dos aspetos referidos nas competências desenvolvidas  
nos estágios laborais. 

2.4. Responsáveis pelo processo
Neste estudo, os docentes inquiridos sublinham como  
responsáveis por esta coordenação o professor de Educação 
Especial (100%), seguido dos monitores das empresas (46,2%) 
e por fim os psicólogos (34,6%). Para os docentes inquiridos 
é unânime que são os professores de Educação Especial  
os responsáveis pela coordenação e monitorização do pro-
cesso de transição. Em contrapartida, aqueles que têm menos  
intervenção são os professores da turma. 

2.5. Meios utilizados
Foi, também, efetuada a análise da forma como se processa 
a coordenação das ações entre a escola e os locais de tra-
balho no caso de alunos em estágio ou em experiência laboral 
(1 – Nada importante; 2 – Pouco importante; 3 – Importante;  
4 – Muito importante). Assim, os docentes dizem que é fre-
quente realizar contacto pessoal entre os técnicos de acom-
panhamento e o local de estágio (3,85); o professor de  
Educação Especial fazer visitas regulares ao local de estágio 
(3,81) e através de contactos telefónicos, entre o professor  
de Educação Especial e o responsável pelo estágio, na organ-
ização (3,62). Por outro lado, não é frequente o envio de docu-
mentação pelo aluno (2,23).

2.6. Tudo isto para quê?
Os docentes de Educação Especial consideram como média 
mais significativa do grau de importância (1 – Nada importante; 
2 – Pouco importante; 3 – Importante; 4 – Muito importante)  
o facto da falta de oferta de emprego (3,92) e a falta de  
organizações e empresas que recebem alunos para o estágio 
(3,81). Por outro lado, ainda é muito significativa, a dificuldade 
de aceitação pela sociedade das pessoas com necessidades 
educativas especiais e o desconhecimento por parte das  
empresas relativamente às possibilidades de inserção de  
jovens com necessidades educativas especiais (3,77).  
Referem, também, como indicadores importantes as difi-
culdades relacionadas com as incapacidades dos alunos  
e a falta de competências e hábitos de trabalho (3,65).

2.7. Contributos para a mudança
Todos os docentes inquiridos consideram que a sua  
escola pode melhorar no desenvolvimento do processo de 
transição dos alunos com necessidades educativas especiais 
de caráter permanente. Assim, 88,5% afirmam poder melhorar 
no estabelecimento de parcerias, enquanto que 76,9% referem 
a sensibilização da comunidade e a identificação de potenci-
ais recursos locais. Por outro lado, 69,2% afirmam poder obter  
mais recursos humanos. Existe uma percentagem ainda com 
algum significado, 46,2% que referem o investir na criação  
de programas de transição e na promoção de um maior  
envolvimento da comunidade escolar.

No que respeita à legislação existente sobre a tran-
sição (Decreto-lei nº 3/2008 e Portaria nº 201-C/2015) e, 
especificamente, sobre as experiências laborais em espaços  
da comunidade, 88,5% dos docentes são de opinião de que  
a mesma não é suficiente, sendo que 76,9% acham que  
deveria ser incentivado a aceitação, por parte das empresas,  
de alunos com necessidades educativas especiais, assim como 
a criação de curso de formação profissional específicos para esta  
população. Por outro lado, 69,2% referem a importância  
de legislação que promova o estabelecimento de parcerias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola tem, como constatámos, um papel central na elabo-
ração do Plano Individual de Transição (PIT), nomeadamente 
na orientação vocacional; na concertação de interesses,  
na definição de necessidades e capacidades; na promoção  
da cooperação entre os membros da equipa pluridisciplinar,  
na articulação com parceiros locais ou sociais, na avaliação  
e supervisão do processo. A falta de articulação entre Minis- 
térios (Educação/Trabalho e Solidariedade Social) pode evi-
dentemente comprometer uma ação concertada para educar, 
formar, incluir social e profissionalmente todos os cidadãos. 

É também nesta encruzilhada e no processo de definição, 
experiência em condições de trabalho real e na comunidade 
envolvente, acompanhamento, monitorização e avaliação 
contínua, reguladora e partilhada que o processo de super-
visão colaborativa se revela e ganha expressão. O PIT funcio-

na como elo entre a escola inclusiva e a sociedade, que numa 
abordagem sistémica e de esforços concertados, possibilita  
a saída da exclusão escolar, profissional e social do jovem com 
necessidades educativas especiais. Com efeito, pontualmente, 
verifica-se a manutenção dos alunos nos quadros da empresa 
onde decorreu o estágio até porque a sua presença reveste 
uma vantagem económica (benefícios fiscais decorrentes  
da contratação de pessoas portadoras de deficiência) e uma 
imagem social favorecida (filantropismo). Para potenciar a  
inserção profissional, a formação académica tem de ser com-
plementada pela profissional, que com o PIT é desenvolvi-
da e treinada em situação real de aprendizagem. De realçar  
que durante muito tempo, a formação profissional foi realizada 
em ambiente artificial, especialmente concebido em institu-
ição, reforçando a exclusão e desvirtuando assim os princípios  
atuais da TVPE. 

O PIT veio defender a prática laboral em contexto real. 
Compreendemos ainda as potencialidades do PIT, enquanto 
instrumento facilitador da articulação e supervisão entre os  
implicados. Entendemo-lo também como um projeto capaz de:

 
i. melhorar o desenvolvimento pessoal do aluno;

ii. facilitar a sua inclusão social

iii. promover a sua inserção profissional. 

O professor de Educação Especial assume um papel 
relevante no processo de TVPE, revelando-se um professor 
para a transição, um mediador para a mudança e um promo-
tor do sucesso educativo, e promotor da dimensão pessoal  
e profissional do aluno. Entendemos que a educação  
inclusiva requer uma sociedade inclusiva. Com efeito, faz  
mais sentido desenvolver a primeira se houver uma saída  
adequada para os jovens que a frequentaram, devendo,  
portanto, existir uma correlação estreita entre ambas. O PIT,  
implementado no âmbito da TVPE, define um plano de carreira 
e um projeto de vida, estabelece a ligação indispensável  
entre a escola e o mercado laboral, potenciando a formação  
profissional de jovens com necessidades educativas espe- 
ciais. Este recurso constrói uma resposta educativa  
significativa e adequada às necessidades e capacida- 
des dos jovens, minimizando, por um lado, as barreiras  
na sua aprendizagem e na sua participação social e por 
outro, propiciando o seu desenvolvimento profissional,  
facilitador da sua autonomia pessoal e económica, em suma,  
da melhoria da sua qualidade de vida.

“O sonho comanda a vida e quando um homem
sonha, o mundo pula e avança como bola  
colorida entre as mãos de uma criança.”
— António Gedeão
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— Inês Marto
Estudante, Faculdade de Letras da Universidade  
de Lisboa
inespmarto@gmail.com

Estava a poucos minutos de iniciar o lançamento do meu  
livro. O primeiro de todos. No meio da confusão surgiu-me 
este convite: falar sobre o meu percurso educativo, sobre  
a inclusão e os seus meandros. Atordoada por tudo o que me 
rodeava, aceitei, como aceito sempre estas causas que se  
autojustificam.

Conversámos, pouco tempo depois, para perceber  
melhor o pretendido. Disse-lhe que não era eu quem pro-
curavam. Expliquei-me. E a resposta foi que talvez afinal ser  
“do contra” até fosse bom. Talvez fosse mesmo eu quem 
procuravam. Talvez acrescentasse mais. Não sei, mas gostei 
da resposta. Convenceu-me. Também lhe disse (veemente)  
como era um bicho-do-mato e não ia conseguir falar, não 
assim, não publicamente, que era por isso que escrevia livros  
e não fazia discursos. Que era por isso que quase não tinha  
falado no meu próprio lançamento, por isso tinha arranjado 
quem falasse de mim melhor do que eu. Porque nunca o cor-
po e a voz que exponho poderiam ter tanta força como o que  
faço transparecer no que escrevo — e creio que seja esse  
o meu verdadeiro.

Então chegámos a um consenso que eu escrevesse  
sobre o tema, precisamente no meu “do contra” sem filtros, 
logo se veria o que fazíamos com o texto. É quarta-feira à  
tarde — das raríssimas vezes que escrevo antes da maior parte  
do mundo dormir — e estou à espera que seja hora de me  
despachar para o ensaio. Não queria atrasar mais isto.

O meu percurso escolar foi relativamente comum, acho 
eu, em abono da verdade não faço ideia o que é não ter a 
vida assim. Sempre quis ir para a escola pública, não podia.  
Não havia (cresci em Fátima). Acreditava que desse outro tipo 
de expansões a cabeças como a minha, e que talvez fosse 
menos normativa. Não sei até hoje estou certa, se não.

Usei andarilhos, cadeiras-de-rodas, mãos das pessoas 
para me ajudar a andar. Fiquei sozinha muitas vezes, não 
conseguia abrir portas porque precisava das mãos para an-
dar. Eram as funcionárias a levar-me o tabuleiro do almoço,  
e passava as horas livres sentada ao sol no patamar da rampa,  
a ouvir música num mp3 e a achar que um dia, em Lisboa,  
ia haver mais mundo (acertei!). Era sempre a última a ser esco-
lhida para tudo, menos para ajudar nos testes de Português, 
Inglês e Filosofia. Tinha pouco de estúpida, mas usava isso 
como placebo autoinduzido para a minha própria solidão  
(e para copiar trabalhos de casa de matemática e físico- 
-química, também). E não havia autocarros adaptados (nem  
em Lisboa muitas vezes são, quanto mais), por isso eram os 
meus pais que me iam levar diretamente à sala, sempre evitava 
esperar que passasse alguém para abrir as portas, e a mala  

Sonhos, Receios e 
Expetativas — Testemunho 
na 1ª Pessoa

era pesada. Era o que menos me preocupava. Se fosse a mãe, 
significava ir beber café, coisa que não trocava por muitas  
(ainda hoje não troco). Se fosse o pai, significava ir a ouvir  
o Bocelli de vidros abertos pela escola adentro — já que era  
a esquisita, sempre tirava proveito.

Fora isso, não havia muito a explorar, sobre as minhas  
desadequações ao percurso educativo. Ou, pelo menos,  
as mais previsíveis. A realidade é que o grande problema  
nunca residiu nisso tudo. Claro que eram coisas que gos-
tava de ter visto melhoradas, mas o que não tem remédio,  
remediado está, a gente vai-se habituando, ou inventando  
alternativas para aquilo que der, para aquilo que formos  
suficientemente teimosos para mudar, para aquilo que valha  
a pena essa batalha.

E a questão é mesmo essa — para mim, nunca foi questão 
que valesse grande batalha, o percurso escolar. Porque a 
minha maior desadequação não é, afinal, a física. É uma  
falta de identificação completa com o sistema educativo  
vigente. A minha maior desadequação é mesmo a desmotiva-
ção. Que durou até ao 12º ano e em dois cursos (uma tentativa 
falhada e um que estou a acabar) de ensino 
superior, em dois estabelecimentos comple-
tamente diferentes (desta vez os dois públi-
cos), continua. A minha principal dificuldade 
com o ensino é esta: o normativo. Felizmente, 
na FLUL, encontrei 2 ou 3 professores que 
me permitem fugir a isso. De resto, mais do 
mesmo: decorar teorias, estudar sebentas, 
aprender e despejar fórmulas certas em 
apresentações de PowerPoint que amanhã 
toda a gente esqueceu e conseguir um 16 
numa pauta. Ou então pensar pela cabeça, 
responder sem as sebentas, e arriscar um 
10 arranhado ou um recurso (já o fiz, não me 
arrependo, só tenho pena de não me poder 
dar mais vezes ao mesmo luxo). A maior dificuldade é essa:  
a supremacia da sustentação teórica — maioria das vezes 
quanto mais caduca melhor — em detrimento de uma opinião 
própria solidificada, que nunca é o suficiente.

E isso é agora, que a agonia de acabar o 12º terminou, 
porque se voltar atrás, penso que não conseguia voltar a  
fazê-lo. Nessa altura então, lógica acima de tudo, ciência  
acima de tudo, exatidão acima de tudo — ainda mais do que  
agora. Um silício todos os dias, para quem gostava era de  
pensar, processar, absorver e criar — fosse lá como fosse.  
Isso era – ainda é – olhado de lado, encorajava-se sempre  
a deixarmo-nos de fases e irmos atrás do resto.

Não digo que não fossem importantes, as lógicas — claro 
 que são, estruturaram-me, também — mas não a ponto de  
consumir os neurónios inteiros a quem quer fazer dos dias  
todos uma arte, e simplesmente deixa de ter forças para 
isso, porque ainda tem mais vinte páginas de equações para  
resolver — e é se quer chegar a Lisboa. Cheguei. Mais uma 
série de desafios espectáveis. Encontrar casa sem bar-

reiras arquitetónicas que não custe o mesmo que um iate,  
desenvolver uma estratégia de subsistência (ainda hoje  
trabalho nisso, mas afinal, quem é que nunca se viu  
enrascado quando ficou por sua conta?), a eterna saga  
dos transportes, a eterna mania de gostar da Lisboa anti-
ga e de não me conformar em não ir onde quero — mesmo  
com os infindáveis degraus à porta — e a sorte de, felizmente, 
tem quem me suporte essas teimosias, porque gosta de  
mim, e porque eu não aceito menos vida. Não obstante  
alguns ataques de choro, não trocava Lisboa por outra cidade. 
Talvez tenha, como disse ainda na conversa que antecedeu  
o texto, nascido para os caminhos menos fáceis.

O busílis, para mim, das dificuldades de um percurso 
educativo — ou de um percurso de vida, neste caso não há 
assim tanta diferença — assenta exatamente aí: naquilo que 
vivemos “para”, e como isso é (muito mal) visto. Quem vive  
para criar ainda ouve vezes demais que não sabe o que é a 
vida. Que é de manhã que se começa o dia, que só quan-
do começarmos a entrar às 9h da manhã é que vamos ver 
“como elas mordem”. Quem vive para criar, quem se deixa a 

divagar até às 6h da manhã porque se sair 
 o rascunho de um poema, esse dia valeu  
a pena, é — aos olhos do sistema — um  
lírico, um utópico e um preguiçoso. Porque 
viver ao contrário das horas do mundo há-de 
ser sempre um disparate. Porque no sistema 
normativo (educativo e de vida) eles nunca 
hão-de saber o que quer dizer sentir uma 
onda maior do que nós que compense tudo. 
Sonho com o dia em que o fazermos sen-
tir isso justifique um modo de subsistência  
suficiente para que não morramos de vi-
ver para fazer a nossa arte — para que  
possamos continuar a viver para e por aquilo 
que afinal nos dá vida. Chamem-me lá  

lírica outra vez. Eles não sabem o que é sentir a vida toda 
alinhar-se nos segundos em que sentimos que agarrámos  
o mundo, porque parimos mais um bocado de nós, tão efémero/ 
infinito quanto a arte será sempre. Eles não sabem. Talvez  
um dia, quando já tivermos morrido, eles tornem obrigató-
rio num programa letivo qualquer estudar esse fenómeno.  
Até lá, continuaremos a ser uns loucos sem grande meio  
seguro de subsistência — porque só o resto é que conta,  
então não precisamos de bolsas nenhumas nem apoios  
nenhuns à mera criação, talvez só porque valha por ela  
mesma, talvez só porque somos indivíduos a dar a existência  
a isso — que não sabem o que é viver. 
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Nós, os Professores  
e os Pais… Em Jeito 
de Conclusão…  
Propostas de Trabalho 
Como Oportunidades  
de Melhoria ao Processo 
de TVPE

Alargar a discussão sobre o próprio conceito de TVPE, 
a legislação que o regula e as práticas que lhes estão 
subjacentes, assim como a definição clara dos papéis  
de cada entidade interveniente.

Promover a equidade no acesso aos cursos profissionais e uma maior diversidade 
de oferta e de respostas educativas ao nível do Ensino Básico e especialmente do 
Ensino Secundário e assegurar docentes de educação especial para acompanhar 
o processo.

Envolver e articular alunos, famílias, profissionais, direções 
das escolas, entidades políticas e da comunidade no 
processo de TVPE e criar a figura do “mediador de transição”.

Alterar a portaria no que respeita à lecionação das disciplinas de formação 
académica, destinada unicamente aos grupos de alunos com CEI em contexto 
segregado da turma, criando um retrocesso na intervenção e uma nova forma  
de exclusão.

Melhorar as iniciativas individuais  
de TVPE existentes a nível nacional e 
colocá-las em rede, numa perspetiva 
sistémica. 

Estabelecer protocolos e parcerias com empresas  
e instituições da comunidade para se proceder a uma 
integração efetiva destes alunos na sociedade e futuramente 
no mercado de trabalho.

Articular os diferentes Ministérios 
envolvidos na TVPE: Ministério da 
Educação, Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social.

Enquadrar legalmente um modelo de certificado para 
os alunos que concluem a escolaridade obrigatória com 
aplicação dos artigos 14.º e 21.º do DL 3/2008 e a Portaria 
201-C/2015, de 10 de julho.

Co-responsabilizar o poder local pela 
operacionalização do processo de 
TVPE e consequente empregabilidade 
dos jovens.

Criar redes e bolsas de empresas, e desenvolver programas 
de emprego com incentivos aos empregadores, assim como 
criar quotas para admissão de pessoas com deficiência e/ou 
incapacidade no mercado de trabalho.
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Nome:                     Data de Nascimento:              /            /

Morada:                     Localidade:

Código Postal:          –   Telefone:           E-mail:

NIF:      IBAN:

Formação Académica:

Formação Especializada:

Área de Especialização:

Escolas/Agrupamento de Escolas:

Outra situação:

SÃO OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMO ADERIR?

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

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

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

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

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

Contactos:
Avenida Jorge Peixinho, 30
Quinta da Arreinela
2805-059 Almada — Portugal
Tm: (""#$%) &'(%#)##% / (""#$%) &*+$"'%"$
proandee@gmail.com
www.proandee.weebly.com

Ficha de Adesão
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No dia 8 de Julho de 2017, durante o V Congresso Interna-
cional da “Pró–Inclusão” — Educação, Inclusão e Inovação, 
o Senhor Presidente da República deu-nos a honra da sua 
presença e dirigiu-se aos mais de 500 participantes no  
Congresso com uma notável intervenção sobre o signi!cado 
e a prioridade que a Inclusão deve merecer. Durante cerca  
de 20 minutos o Presidente traçou um breve panorama  
sobre a evolução recente do atendimento a alunos com ne-
cessidades educativas especiais e, de seguida, desenvolveu 
duas ideias centrais: a primeira é que a Inclusão é um valor e 
não um mero percurso e a segunda que a Inclusão é o direito 
que torna possíveis todos os outros direitos. O Presidente 
a!rmou que é preciso fazer “mais e melhor” e que “a luta  
continua” para tornar mais próxima e efetiva a Inclusão.

Contamos publicar no próximo número da “Educação 
Inclusiva” o texto integral da intervenção do Senhor Prof. 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Para já, incentivamos todos os nossos leitores a assistir 
à gravação em vídeo desta conferência que se encontra  
disponível no site da Presidência da República:

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=132851

V Congresso Internacional  
da “Pró-Inclusão” — Educação, 
Inclusão e Inovação

www.proandee.weebly.com


