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Caros sócios e amigos:

Que causa escolhemos para nos bater-
mos! Logo a Inclusão… Bem difícil por 
todos os motivos que conhecem e com 
os quais se confrontam diariamente. 
Há um destes aspetos que muitas vezes 
não é considerado e que gostaria, para 

ele, de chamar a vossa atenção.
Muitas vezes esperamos que os processos educativos 

com alunos sejam perfeitos. A escola tem de estar prepa-
rada, os professores formados, os materiais disponíveis,  
o currículo adaptado, os colegas colaborantes, as famílias 
participativas, enfim… tudo como se a Inclusão fosse um 
processo assético, coerente, perfeito e sem falhas. Claro  
que todos gostaríamos que assim fosse. Mas não é. Nem 
em Portugal, nem em nenhum lugar do mundo. A nos-
sa luta é para que cada vez mais processos que sabemos  
que podiam ter sido mais planeados e mais acautelados  
respondam melhor e mais rapidamente às necessidades  
dos alunos. Sempre devemos pensar que não há tempo  
a perder, que sempre é possível fazer melhor. Mas por outro  
lado, ouvimos alguns colegas desistir desta persistência  
de melhoria. Atitudes do género “Se o processo não está  
perfeito, não contem comigo”. Claro que precisamos de  
contar com todos os professores, com todas as famílias,  
com todos os assistentes operacionais, com as direções,  
com todos os alunos. 

Todos não somos demais para tornar melhor um  
processo que por natureza é incompleto e imperfeito. Não 
somos alérgicos à perfeição, mas também não o somos  

a processos em que é preciso fazer — mesmo em condições 
difíceis — o melhor que podemos e o melhor que sabemos.  
É isso que os alunos e as suas famílias nos pedem, é para  
isso que somos professores.

Esta revista é feita, como sempre com a ideia de  
fornecer um suplemento de energia e de conhecimento 
a todos os professores. Sempre procuramos assuntos que  
sejam do interesse de todos e que possam robustecer o  
nosso trabalho e as nossas crenças sobre a Educação  
Inclusiva. A “Educação Inclusiva” é um cartão de visita,  
uma recordatória para todos os professores saberem que, 
juntamente com os professores de Educação Especial —  
estão na linha da frente para promover uma escola que seja 
socialmente justa para todos. Socialmente justa quer di-
zer que, usando meios diferentes, tem que proporcionar a  
todos os alunos os recursos, as estratégias e os ambientes  
em que eles podem melhor aprender.

Esperamos que gostem deste número. E se gostarem  
podem dizer. Nós também precisamos de energia. (E quando 
mais damos mais recebemos, não é?)

Forte abraço!

— David Rodrigues
Diretor da Revista “Educação Inclusiva”
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Em jeito de balanço...

Este ano queremos destacar positivamente dois aspetos  estratégicos do 
nosso plano de formação: a descentralização das atividades formativas, 
fruto de um forte trabalho colaborativo e o aumento de parcerias com os 
agrupamentos  de escolas e instituições do ensino superior. 

Hoje é assumida como uma inevitabilidade, que a melhoria da 
qualidade do ensino está associada à melhoria do desempenho dos do-
centes nas suas práticas pedagógicas. Assim, a formação contínua, 
centrada nas prioridades identificadas pelas escolas, tem particular re-
levância no desenvolvimento da profissionalidade dos docentes. Nes-
ta perspetiva, o contributo do Centro de Formação (CF) da Pin-ANDEE 
será cada vez mais relevante, quanto maior for a proximidade com os 
agrupamentos de escolas. O caminho será direcionar a formação para 
as necessidades dos contextos, focando-a na resolução dos problemas.  
Nesta linha os desafios do nosso CF serão: a promoção de uma oferta 
formativa facilitadora do desenvolvimento de práticas inclusivas, dire-
cionada para todos os intervenientes da ESCOLA e, simultaneamente, a 
formação que responda às especificidades dos alunos com necessidades 
educativas especiais, inerente à ação dos docentes de Educação Especial. 
Este parece-nos ser o caminho da identidade do CF da Pin-ANDEE.

A saída de 2017 coincide com o final da presente direção do CF 
da PIN-ANDEE e também, com o final de mais um mandato dos ór-
gãos sociais. Recentemente foram realizadas eleições e por isso, uma 
nova equipa será o rosto da nossa Associação, nos próximos três anos.  
Assim, em 2018, o Centro de Formação será dinamizado por uma nova 
equipa diretiva (diretor/a e comissão pedagógica). Terminámos com 
a sensação de realização, mas cientes que queremos “mais e melhor”.  
A todos os que connosco estiveram deixamos o nosso agradecimento e 
amizade, desejamos à nova equipa muita energia e sinergias, para que 
possam juntos continuar rumo a uma educação cada vez mais inclusiva. 
A reflexão sobre o passado é fundamental para melhorar, no pressuposto 
que não se faz tudo perfeito, mas, como diria Aquilino Ribeiro, “alcança 
quem não cansa”. 

2018 será também um ano de profundas alterações no quadro legisla-
tivo. Esperamos que possam efetivamente contribuir para uma verdadei-
ra ESCOLA INCLUSIVA. Estamos certos que estas implicarão um esforço 
de todos nós, sendo o caminho, a aposta na formação contínua.

Esteja atento à oferta formativa para 2018. 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

Palavras do Centro Formação



Nacionalidade belga. A residir em Portu-
gal desde 1986, ano em que se ligou ao 
MEM (Movimento da Escola Moderna 
Português).

Foi cocriador, em 1977, de uma escola 
assente na pedagogia institucional geri-
da por pais e professores (Leuven) e pro-
fessor no 1º CEB, na periferia de Lisboa 
durante 10 anos. Doutorado em Ciências 
de Educação, especialidade de Sociologia 
de Educação com a tese “Uma outra for-
ma de fazer escola”, trabalha como con-
sultor da Fundação Aga Khan onde inte-
gra a Equipa de Educação desde 2008.

Integra grupos de trabalho com do-
centes desde o pré-escolar até ao ensino 
superior focados na diferenciação peda-
gógica, a participação e o pluralismo.

pró in: Quem é o Pascal Paulus?

pp: Sou professor da primeira escola, da escola primária. 
Sou “onderwijzer”, “instituteur”. A palavra não existe em 
português, a não ser, talvez, se lembramos o “mestre esco-
la”, como também não existe, entre nós, a escola primária. 
Ficamos com aquela coisa estranha que se chama 1º ciclo 
do ensino básico. 

Sou um crítico da escola, desde que entrei nela, com 
5 anos (riso). Quando a educadora distribuía as folhas e as 
agulhas de picotagem, dizia — segundo o meu pai — deli-
cadamente “pour moi pas, merci”. Analisado à posteriori, 
foi talvez uma maneira inconsciente de manifestar a mi-
nha falta de interesse para as coisas da escola, aquelas ati-
vidades aborrecidas que imitam a vida real, tornando-as 
completamente sem sentido.

Para questionar a escola tinha que me colocar nela. 
Percorrer as várias facetas dela. Para olhar melhor, às ve-
zes afastei me dela. Não muito longe, só o suficiente para 
encontrar dentro e fora dela interlocutores, com os quais 
era possível co-construir projetos de trabalho para a en-
tender melhor, encontrando co-autores para elaborar a 
reflexão acerca dela. 

pró in: Conte-nos um pouco acerca do seu percurso pes-
soal/profissional?

Entrevista

Pascal Paulus
Coordenador MEM e Consultor da Fundação Aga Khan

— Entrevista conduzida por Sofia Duarte

pp: O meu percurso é um percurso pouco acidentado, de 
quem nasceu numa pequena cidade da costa Belga. O país 
estava em pleno reconstrução social, depois da segunda 
guerra, que os meus pais tinham vivido como adolescen-
tes. Semelhante com o que aconteceu depois da primeira 
guerra, o movimento “nunca mais guerra” era, depois da se-
gunda guerra, ainda expressivo. Os meus pais mostravam 
uma consciência e uma intervenção cívica importante, em 
associações e estruturas de bairro, ligados à educação for-
mal e não formal. Levaram-me a aprender, desde cedo, a 
questionar as relações entre as pessoas, as hierarquias, o 
poder, o contra-poder, a força mobilizadora do trabalho em 
grupo e refletido.

A atração para o trabalho com crianças da primeira 
escola surge das conversas com o meu pai e amigos dele, 
ligados à formação em alternância de jovens, nas estru-
turas que, na altura, organizavam e acompanhavam as 
micro-empresas na Bélgica. Eles fize-
ram-me conhecer, quando eu ainda 
estava na escola secundária, o traba-
lho de Fernand Oury e da pedagogia 
institucional. Fascinavam-me os 
relatos — as monografias — que os 
professores desta corrente pedagógi-
ca do movimento da escola moderna 
francesa publicavam.

Contribui para a criação da 
escola “de Appeltuin” em Lovaina 
enquanto objetor de consciência, 
fazendo o meu serviço civil, numa 
altura em que o serviço militar era 
obrigatório. Objetores de consciên-
cia continuavam a ser vistos como 
uma espécie de traidores menores da 
pátria, mesmo com o fim da guerra 
já à distancia de trinta anos. Pare-
cia-me um micro-serviço à pátria, 
co-construir com um grupo de pais 
e escolares uma proposta de escola assente em projetos de 
trabalho discutidos, monitorizados e avaliados em con-
junto, recorrendo às matrizes que a pedagogia institucio-
nal nos oferecia. 

Depois da escola estar reconhecida pelo estado, des-
liguei-me dela, e integrei uma equipa de trabalho de uma 
das muitas associações sem fins lucrativos, na tradição 
da educação participada de adultos, que existia na altura 
na Flandres, para criarmos grupos de leitura e escrita com 
quem não sabia ou quase não sabia ler e escrever. O mode-
lo base era de os grupos serem acompanhados por quem 
tinha aprendido pelo mesmo processo.

Na mesma altura, envolvi-me num projeto com jovens 
do bairro piscatório da minha cidade natal, com quem 
transformamos um antigo armazém municipal em local 
de encontro, onde eles podiam ensaiar as suas músicas 

com as guitarras elétricas, em espaços insonorizados. O 
local de encontro albergava ao mesmo tempo os séniores 
do bairro, com quem construíamos agendas de atividades 
em conjunto.

A vinda para Portugal, na altura em que se discutia 
a lei de bases da educação, abriu-me portas para novas 
aprendizagens e interações. Integrei o Movimento da Es-
cola Moderna e fui acolhido pela Voz do Operário como 
coordenador pedagógico e depois como docente, logo que 
obtive equivalência de diploma. Mais tarde conheci a en-
tão equipa da cooperativa SEIES (Sociedade de Estudos e 
Intervenção em Engenharia Social), com a qual pude tra-
balhar vários anos em meios urbanos e costeiros, em pro-
jetos de trabalho com mulheres com desejos de restrutura-
ção dos seus projetos de vida.

Este trabalho, junto com o trabalho como professor 
de 1º ciclo numa escola num bairro de realojamento na 

periferia de Lisboa, levou-me à li-
cenciatura e depois ao doutoramen-
to, sempre acompanhado por Rui 
Canário. Depois de uma passagem 
numa equipa de trabalho na Escola 
Superior de Educação de Setúbal, 
interagindo com a comunidade edu-
cativa de escolas em territórios edu-
cativos de intervenção prioritária, 
fui convidado para trabalhar com a 
Fundação Aga Khan. Aí encontrei as 
pessoas e o espaço para contribuir 
para a conceptualização de traba-
lho educativo ancorado numa ati-
tude pluralista, trabalhando para a 
abordagem da educação revestida 
de uma ética cosmopolita.

Posso dizer que tive a imensa 
sorte de ter sempre encontrado no 
meu caminho pessoas que me ques-
tionam, que me provocam, e que pos-

so questionar e provocar. Sinto que integrei uma comuni-
dade de amigos críticos, com uma enorme vontade de agir 
e discutir, quando se trata da antropogogia e da pedagogia. 

pró in: Na entrevista cedida ao jornalista Ricardo Jorge 
Costa, na edição N.º 171, de outubro 2007, do Jornal A pá-
gina da Educação online referiu:
“A escola só tem sentido se a pensarmos como um espaço de 
construção entre pessoas, sejam elas crianças ou adultos, 
num contexto de alfabetização ou de formação contínua (…)” 

pp: (Riso) Disse isso quando estávamos a falar da minha 
experiência de trabalho com as crianças e os adultos do 
bairro de realojamento. As pessoas são muitas vezes mal
-entendidas pela escola, consequentemente agressiva para 
com eles, provocando assim outras agressões. 
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O desentendimento provoca muito mais facilmente 
discursos de vitimização, de ambos os lados, do que vonta-
des de re-equacionar as relações de modo dialogado. Tenho 
recorrido muito de uma imagem de escola como sendo um 
espaço-tempo cultural e interativo. Neste espaço-tempo a 
hierarquia não é coerciva. Aqui, todos são convidados para 
serem co-autores da própria história e da história coletiva. 
A co-autoria incita a co-construção das plataformas de en-
tendimento, da conceptualização, do novo conhecimento. 
A co-autoria sustenta não haver a resposta final. Por isso 
também, penso mais em educação continua do que em 
formação continua… Repare como nos documentos orien-
tadores internacionais “training” é gradualmente substi-
tuído por “education”. Em contextos de educação formal, 
fala-se agora de “inicial teacher education”. Não é só uma 
questão de semântica. 

pró in: No seu entender qual o papel que a escola deve  
assumir na sociedade atual?

pp: Penso que a escolarização, a escola naturalizada de 
que fala Rui Canário, colocou um equívoco na cabeça de 
muitas pessoas. Existe uma ideia generalizada que apren-
dizagem é o efeito da causa educação escolar. 

Com muitas das pessoas com quem discuto a relação 
entre aprendizagem e educação, temos falado de projetos 
de aprendizagem. Falamos do projeto de aprendizagem de 
cada ser humano e do projeto de aprendizagem de grupos 
de seres humanos. Estes projetos individuais e coletivos 
apoiam-se em processos educativos. E nesses processos 
educativos há processos de várias ordens. Penso que a 
escola, como espaço-tempo, é necessária para criar as li-
gações entre a aprendizagem e a apropriação do conhe-
cimento, da herança coletiva da humanidade. Na escola 
é possível encontrar o espaço e o tempo necessário para 
confrontar ideias, para desenvolver ideias, para encontrar 
coletiva e individualmente o apoio para a construção de 
projetos de trabalho. 

Vejo a futura escola como um espaço de experimen-
tação coletiva, de apropriação e de construção de saber, 
um espaço que deixa de ser a arena do professor que san-
ciona o desvio à norma, para passar a ser o lugar onde to-
dos podem apreciar a sanção vindo da obra, para utilizar a 
imagem que Marcel Lesne nos deixou.

pró in: Considera que o modelo de inclusão e de desenvol-
vimento de escolas inclusivas que Portugal tem seguido 
encontra eco nas experiências mais bem-sucedidas a nível 
internacional?

pp: Pude constatar em variadíssimas ocasiões que Portugal 
é referido a nível internacional pelo notório avanço que al-
cançou em duas gerações. Quando olhamos para os dados 
de que dispomos através das aferições internacionais dos 

sistemas educativos, salta à vista que houve uma evolução 
positiva nas questões de equidade no sistema português 
como um todo. O trabalho, ainda ameaçado, em direção ao 
desenvolvimento de um currículo que tende a ser uno no 
que identificamos como a educação básica, tem-se mostra-
do importante e frutuoso, neste sentido. E isto é relembra-
do, nos fóruns internacionais.

Contudo, isto, por si, não nos pode satisfazer. Penso 
que temos que discutir, em Portugal, e fora de Portugal, o 
próprio conceito de inclusão, quando nos referimos a um 
sistema escolar que, na grande maioria, continua a albergar 
um paradigma educativo de instrução, e só marginalmente 
de comunicação. Convém lembrar que a escola do paradig-
ma da instrução é a escola da avaliação do desvio ao pa-
drão, como já mencionei, é a escola da seriação, da clas-
sificação, é a escola que, pela forma como atua, exclui.  
A exclusão está na sua natureza. Sempre que se privilegia 
os mais bem classificados, exclui-se os outros. Assim, po-
demos inadvertidamente criar um paradoxo: incluímos 
todos num sistema per se excludente: “Porque é que me 
incluis?” “Para te excluir melhor, meu caro” (riso). 

Muitos dos meus interlocutores propõem antes falar 
da escola pluralista em vez da escola inclusiva. Falam de 
um espaço-tempo no qual o pluralismo é um processo, um 
modo de estar e de ser participado por todos os adultos e 
todas as crianças que interagem neste espaço. Só quando 
conseguimos entender a primeira e a segunda escola como 
instituições que contribuem para a educação básica, ou 
seja, a educação que consideramos necessária para que 
cada um se construa cidadão com direito ao seu bem-estar, 
é que talvez poderemos evitar a armadilha em que inadver-
tidamente, ou inconscientemente nos colocamos, quando 
falamos de escolas inclusivas.

pró in: De acordo com a sua opinião, de que forma a inclu-
são se interliga com as questões da cidadania na escola?

pp: Penso, como já referi, que pensar em escolas como sen-
do espaços-tempo pluralistas nos ajude, para entender a 
cidadania. A cidadania na escola não é, obviamente, um 
tópico de programa. Tive o privilegio de poder participar, 
há alguns anos, num grupo de trabalho liderado pela Ma-
ria Emília Brederode Santos, com a tarefa de desenvolver 
uma proposta de currículo para a cidadania. A proposta foi 
uma de transversalidade, de aprendizagem da cidadania 
no ato. 

Continuo a pensar que o documento que então se fez 
estava mais avançado do que as tentativas de sujeitar a 
cidadania a tópicos programados em horas predefinidos. 
A cidadania na escola não é uma disciplina. Não digo que 
não pode ser importante aprender atitudes salvadoras 
de vida (do próprio e de outros), de entender os riscos 
de obesidade, de entender o significado dos símbolos da 
nação. Mas, ao meu ver, isto são tópicos ligados à edu-

cação cívica e nada disso é cidadania na escola. Ao meu 
ver, cidadania na escola é a co-construção, mediante um  
processo pluralista, do desenvolvimento do currículo 
como um todo, embutido em projetos de aprendizagem.

pró in: Qual o papel do profissional de educação enquanto 
promotor da educação inclusiva?

pp: Mais do que do papel, penso que podemos falar de uma 
atitude. Penso que na educação escolar, ou na educação 
formal, que recorre a profissionais de educação, temos que 
poder contar com pessoas que são bons ouvintes. Parece-
me que a forma escolar da relação social, aquela forma  
de relações sociais que leva à conceptualização, à capa-
cidade de conectar experiência, saber e conhecimento, se 
desenha mais facilmente quando os adultos envolvidos são 
capazes de ouvir e interpretar o que cada um dos apren-
dentes tem para contar. A co-construção do projeto de 
aprendizagem de cada um é, penso eu, facilitada quando 
existe, à partida, uma atitude empática por quem tem obri-
gação de guiar os processos de trabalho, dentro da escola. 

pró in: Qual a importância das “student voices”?

al: Pressuponho que está a falar do projeto acarinhado 
pela atual equipa no ministério de educação e que entre 
nós conhecemos como “a voz dos alunos”. Para já, gosto 
mais da palavra estudante do que da palavra aluno, por ra-
zões de etimologia. Estudante remete para quem se está a 
apropriar do conhecimento e que contribui, como pessoa, 
através do estudo, ao empreendimento humano como um 
todo. Aluno remete para uma ideia de dependência, origi-
nalmente, de escravatura, até. 

Assim, a voz do estudante é uma voz importante 
quando desenhamos projetos de trabalho que têm como 
objetivo que grupos de pessoas, entre elas, os estudantes, 
possam aprender, apreender o conhecimento primeiro e 
contribuir ao mesmo tempo ou de seguida.

Há pouco tempo, apercebi-me como, no debate inter-
nacional, as ideias de “student agency” e “teacher agen-
cy” evoluíram para um conceito de “co-agency”. Um dos 
contributos da “student voices” foi de pensar em “learner 
agency”, quando entendemos a aprendizagem humana 
como um ecossistema. Esta reflexão surge no meio de um 
debate acerca da educação virada para o futuro. Neste de-
bate, estudantes mostraram como, sendo eles no presen-
te, os portadores do futuro, são parceiros dos educadores, 
por parte portadores do passado, no presente. Parece-me 
interessante, a ideia de espaço de encontro hoje, onde a 
aprendizagem está tanto do lado dos estudantes, como 
do lado dos educadores. Da mesma forma, existe expe-
riência diferente do lado dos estudantes e do lado dos 
educadores. Veja como a discussão, tomando em conta a 
diferença existente nestes dois grupos, como em todos os 

grupos, só será mais rica, na medida em que as vozes dos 
estudantes e as vozes dos educadores se fazem ouvir. 

pró in: Considera que se encontram plasmados nos do-
cumentos de orientação dos agrupamentos atividades/
práticas inclusivas, objetivando-se “uma escola de todos 
para todos”?

pp: Como não me parece existir algo como “o estudante”, 
“o educador”, “a escola”, também não me parece existir  
“o agrupamento”. Tenho encontrado, nos agrupamentos 
de escola com os quais tenho trabalhado e ainda trabalho, 
documentos orientadores muito diferentes entre si. Em 
tempos, tentei perceber em que é que os agrupamentos,  
e dentro dos agrupamentos as escolas, e dentro das esco-
las, as turmas, diferem entre si. Penso que, relacionado com  
a gramática da escolarização, existe um continuum de  
formas escolares de relações sociais que, numa certa al-
tura apresentei como sendo formas de relação social com 
sujeitos-objeto, com sujeitos-atores ou entre sujeitos-au-
tores. Inclui-me no grupo de pessoas que apresentam a 
hipótese de trabalho de que nos podemos mais facilmente  
aproximar daquilo que se poderá eventualmente chamar 
uma escola de todos para todos, quando construímos nos 
vários locais do agrupamento, formas escolares de relações 
sociais entre sujeitos-autores.

 
pró in: De acordo com a sua experiência na área da forma-
ção, como se pode conceber a formação para a Inclusão? 
Como se pode/deve “trabalhar” a Inclusão na formação 
inicial de professores? E a nível da formação especializada 
e em serviço?

pp: Retomo a sugestão de falarmos antes de educação do 
que de formação. Podemos pensar mais no modo em que 
nos apoiamos mutuamente para nos elevar mutuamen-
te, para assim agarrarmos coletivamente nos projetos de 
aprendizagem e menos em como uns podem dar forma a 
outros. 

A ideia de antropogogia é uma de guiarmos o ser 
humano na sua aprendizagem, é uma ideia de “traba-
lhar com”, de “entender para depois apoiar num cami-
nho”. A pedagogia não é mais do que uma especificidade  
desta antropogogia, quando as pessoas, que procuramos 
apoiar, ainda são crianças.

Por isso, revejo-me nos pontos de vista de pedago-
gos — teremos que falar também de antropogogos — que 
advogam a necessidade do isomorfismo nas abordagens 
educativas.

Uma curta passagem por uma escola superior  
de educação fez me perceber que a gramática da escolari-
zação normativa e prescritiva (a “grammar of schooling” 
de que falam Tyack e Tobin) marca profundamente quem 
percorre a escola. Encontrei estudantes no ensino supe-
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rior completamente perdidos, assim que não encontram 
o “mais do mesmo”. 

Quando encontram o ensino expositivo, em que, 
tal como já tinham vivenciado anteriormente, lhes é in-
dicado o que terão de estudar de entre um conjunto de 
tópicos, muitos atualizam, em adulto, os comportamen-
tos que tinham antes de o ser. Enquanto admitem que na  
primeira e na segunda escola, o corpo estava presente 
mas não o espírito — fazendo lembrar os poemas “pâge 
d’ écriture” e “ le Cancre” de Prévert — na terceira escola, 
nem aparecem em muitos casos. Basta-lhes saber o que 
será o exame, e depois organizam-se.

Quando encontram uma proposta de trabalho ba-
seada no paradigma da comunicação, muitos estudantes 
precisam de mais de um ano escolar para sequer entender 
o que lhes é proposto. Toda a ideia de serem co-autores  
de um projeto de aprendizagem é-lhes tão distante como 
o é também para muitos docentes do ensino superior. 
Arrisco-me a dizer que mesmo os docentes que advo-
gam a participação, o student-agency, e eventualmente  
o co-agency, se sentem com grandes dificuldades para in-
troduzir uma prática efetiva de projeto de aprendizagem 
coletivo co-construído.

Ora, penso que, se queremos efetivamente aspirar 
uma escola de todos para todos, se queremos uma esco-
la pluralista, precisamos de docentes ouvintes, de peda-
gogos, de guiadores, não de quem cultiva a transposição 
didática. Apercebi-me que uma formação inicial é, em 
muitos aspectos, um manto de retalho de disciplinas, 
sem grande fio condutor, não é uma educação inicial para 
a profissão. Aquilo não é benéfico, para nenhum projeto 
de educação equitativa. Apercebi-me também que, em 
muitas ocasiões, os docentes não fazem a mínima ideia 
daquilo que os colegas estão a fazer. Assim sendo, qual-
quer proposta de diálogo e de cultivo do contraditório  
é impossível, nem mesmo como uma fantasia num  
pedaço de papel.

pró in: Na sua opinião, que estratégias, metodologias, pro-
cedimentos, valores devem adotar/priorizar, a fundação 
Aga Khan e outras Instituições/associações (entre as quias 
a Pró-Inclusão), no sentido de promover a inclusão?

pp: Seria uma enorme presunção minha sequer opinar 
sobre o que uma fundação como a fundação Aga Khan 
ou uma associação como a Pró-inclusão deve adotar ou 
priorizar em termos de valores e procedimentos. Por mui-
to, e isto já é uma ousadia minha, posso pensar que tenho 
algum contributo a dar, nos espaços de trabalho que par-
tilho com outros, quando queremos discutir a inclusão e 
o pluralismo.

Entretanto, posso afirmar que me sinto muito fe-
liz por merecer a confiança de uma instituição como 
a Fundação Aga Khan de Portugal. Na última década 

pude aprender muito, devido ao trabalho desenvolvido  
na Fundação. Encontro entre os documentos coletiva-
mente criados — no âmbito da participação, da literacia 
familiar, do apoio na primeira infância, da interação com  
a educação básica e, mais recentemente, com o ensino 
superior — materiais úteis para o relacionamento e a  
interação com as instituições no seio do sistema  
educativo português.

pró in: Deseja acrescentar algo? Dar alguma sugestão…

pp: Costumo lembrar uma observação de um dos meus 
mestres, que gostava de dizer “estamos a lascar as nossas 
ferramentas. Na educação contamos o tempo em sécu-
los”. Será, portanto, um prazer voltar a encontrarmo-nos 
daqui a 200 anos, para continuar esta conversa.

pró in: Obrigada!

Na reflexão sobre as escolas como espaços educativos 
mais inclusivos tende-se, demasiadas vezes, a ignorar a 
reivindicação através da qual se afirma a necessidade 
destas escolas se afirmarem como espaços culturalmente 
mais significativos. 

Poderíamos entender que estamos perante problemá-
ticas distintas se partíssemos do princípio que a necessi-
dade de reconhecermos os alunos como seres singulares 
se explica por razões relacionadas com a necessidade de 
promover ações instrucionistas mais eficientes. Pelo con-
trário, é o afastamento face ao “paradigma pedagógico da 
instrução” (Trindade & Cosme, 2010, p. 30) que permite 
que se associe a dimensão do significado cultural do traba-
lho que tem lugar nas escolas à dimensão inclusiva destes 
espaços educativos. Isto significa que as especificidades 
cognitivas, culturais e experienciais dos alunos são enten-
didas como condição necessária, ainda que não suficiente, 
para configurar uma escola que se afirme como inclusiva.  
De acordo com esta perspetiva, uma Escola só é inclusi-

va se se mostrar capaz, mais do que reconhecer aquelas  
especificidades, de reconhecer as particularidades da re-
lação que os alunos estabelecem quer com o património  
de informações, instrumentos, procedimentos e atitudes 
culturalmente validado, quer com as tarefas subsequentes 
em função das quais um tal património deverá assumir  
significado e, assim, poder ser objeto de mobilização  
e apropriação.

É ainda de acordo com esta leitura que se faz depen-
der a possibilidade das escolas se afirmarem como espaços 
inclusivos do facto destas mesmas escolas se assumirem 
como espaços culturalmente significativos. Espaços que 
deixam de ficar circunscritos a exercícios que, na maior 
parte das vezes, pouco ou nada têm a ver com o mundo 
que se situa no exterior das escolas porque, ao entender-se 
que é a ignorância e a incompetência dos alunos que de-
termina a importância do ato educativo, justifica-se que se 
linearize este ato através da dissecação e atomização dos 
quadros concetuais, das abordagens e das leituras sobre o 
mundo, as coisas do mundo, as pessoas e as relações que 
estas estabelecem entre si. 

A riqueza e a complexidade da vida, bem como os 
desafios pessoais, sociais e culturais que a mesma susci-
ta, ficam à porta de cada uma das salas de aula, já que se 
parte do pressuposto que os alunos não têm competências, 
saberes e maturidade para se envolverem em projetos mais 
complexos e exigentes. Por isso, é que Rui Canário (1998) 
pergunta se o ato de ensinar pode continuar a ser gerido 
em função daquelas questões cujas respostas já se encon-
tram plenamente determinadas ou se um tal ato pode 
continuar a ser gerido de forma a que aquele que coloca 
as questões decisivas, o professor, é o mesmo que, anteci-
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padamente, já conhece as respostas ou, ainda, se se pode 
continuar a reprimir, a desprezar e a desvalorizar todas as 
respostas que, sendo legítimas e até adequadas, não são, 
contudo, as «boas respostas».

Uma escola culturalmente significativa constrói-se 
em função de outros pressupostos curriculares e pedagó-
gicos. À gestão burocrática e estereotipada opõe-se, agora, 
uma gestão contextualizada e flexível do currículo que po-
tencia a possibilidade de se romper com o modo de ensino 
simultâneo, abrindo-se as portas a práticas educativas que 
ocorrem em espaços organizados para promover a coope-
ração entre os alunos, a sua autonomia e participação nas 
decisões quotidianas, aos mais diversos níveis. A gestão 
do tempo visa, por sua vez, romper com o pressuposto de 
que se deve ensinar tudo a todos como se todos fossem um  
só (Barroso, 1995). 

Nesta perspetiva, a diferenciação deixa de ficar cir-
cunscrita a um princípio que se evoca, apenas, quando 
os professores se defrontam com as alegadas dificulda-
des de aprendizagem dos seus alunos para se assumir,  
antes, como um pressuposto estruturante de uma ação  
pedagógica que tem em conta os alunos na relação com  
as respetivas tarefas de aprendizagem, as quais pode-
rão ser distintas quanto às suas finalidades e conteúdos, 
quanto ao modo de as realizar, quanto aos recursos que se  
disponibilizam ou quanto às condições e aos apoios que 
lhes são oferecidos.

O que se pretende não é promover qualquer tipo de 
segregação pedagógica mas tão-somente reconhecer que 
qualquer aprendizagem significativa só poderá acontecer 
a partir daquilo que um aluno sabe e tendo em conta o que 
se espera que ele saiba e faça. 

Admitindo que o primeiro termo da equação, o do 
reconhecimento dos alunos, é objeto de um largo consen-
so, pelo menos do ponto de vista da retórica que anima 
os discursos pedagógicos contemporâneos, não se pode 
produzir uma afirmação idêntica acerca deste segundo 
enunciado, o que se deseja que os alunos saibam ou façam.  
Este enunciado tem sido, como se sabe, objeto de grande 
controvérsia, tal como a discussão sobre as metas curricula-
res ou a organização do currículo através de competências. 

No caso de um projeto de educação escolar que se pre-
tenda assumir como um projeto culturalmente significati-
vo, a resposta à questão, o que seria desejável que um aluno 
soubesse ou fizesse, é tão incompatível com a racionalida-
de subjacente à das metas curriculares como encontra na 
noção de competência pedagógica, a noção curricular de 
referência do trabalho a desenvolver. Trata-se da valori-
zação de uma noção que “está, fundamentalmente, ligada 
a uma prática social de certa complexidade” (Perrenoud, 
1999, p. 35) porque pressupõe o investimento dos alunos na 
criação de produtos culturais que visam responder a ques-
tões que interessam a quem os produz, os quais poderão 
estimular o interesse de todos os outros com os quais esses 

produtos são partilhados e, ainda, suscitar processos de 
reflexão que constituem uma condição capaz de potenciar, 
também por esta via, as aprendizagens desejadas. 

Enquanto as metas curriculares tendem a recusar a 
complexidade como condição curricular, correspondendo 
a uma opção preocupada na reprodução de saberes que ou-
tros construíram, através do trabalho sobre as competên-
cias propõe-se uma noção de aprendizagem que, segundo 
Barnett (2001), não só não fica confinada a uma dimensão 
académica, relacionada com o domínio da utilização dos 
conteúdos de uma disciplina, como não fica confinada, 
igualmente, à sua dimensão operatória, relacionada com 
a possibilidade de acionar determinados procedimentos 
técnicos. De acordo com uma tal abordagem, as competên-
cias definem-se, antes, “com a experiência total no mundo 
dos seres humanos” (idem, p. 249), a qual se carateriza quer 
como uma experiência singular quer como uma experiên-
cia de partilha.

É de acordo com estes pressupostos, a partir dos quais 
se visa configurar a noção de projetos educacionais cultu-
ralmente significativos, que se compreende a relação en-
tre os mesmos e a noção de inclusão educativa que, assim, 
se afirma como uma noção indissociável destes projetos,  
já que a sua operacionalização está dependente, entre ou-
tras coisas, da criação de ambientes educativos em que,  
segundo Meirieu (2002): 

i. os alunos podem providenciar ou obter os apoios 
e os comentários adequados, dos seus pares e dos 
seus professores, caso necessitem dos mesmos.

ii. se gerem, de forma intencional, produtiva e consequen-
te, as tarefas a propor e as condições da sua realização.

iii. cada um contribua, à medida das suas possibilidades, 
para que os outros possam aprender.
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INtrodução
Falaremos, antes de mais, de perceções sobre a frequência 
das mudanças que se vão passando no sistema educativo. 
Ouvem-se, a miúde, opiniões de famílias, de professores 
e de decisores políticos sobre a sua excessiva velocidade. 
Esta representação sobre a cadência acelerada de reformas 
radica-se em dois argumentos principais. O primeiro, ad-
voga que é preciso que a Educação tenha uma coerência 
do princípio ao fim, pelo menos, a de assegurar percursos 
escolares sem mudanças aos alunos. É assim, mal recebida 
qualquer mudança que sugira instabilidade no percurso 
dos alunos e das famílias. Argumenta-se que a educação 
deveria ser um espaço previsível do princípio ao fim. O se-
gundo argumento incide sobre a própria natureza parcial 
das reformas: o facto de estas nunca serem totais, isto é, 
de incidirem sobre um ciclo, sobre um aspeto particular 

do currículo, sobre um aspeto da avaliação, conduz à cria-
ção de uma perceção de descoordenação provocada pela 
coexistência do “velho” e do “novo”. Um e outro argumen-
to partem da premissa que o sistema educativo deve ser 
impolutamente coerente, sequencial, sem qualquer sur-
presa e sem qualquer mudança ao longo do seu desenvol-
vimento. Espera-se, enfim, um sistema educativo que seja 
um espaço de coerência e de previsibilidade ainda que se 
desenvolva numa sociedade em mudança acelerada. A re-
presentação é que Educação deve ser entendida como uma 
ilha de paz num contexto turbulento. Qualquer mudança, 
mesmo se estabelecer pontos e pontes de contato com as 
realidades existentes a montante e a jusante, é vista como 
ameaçadora deste espaço de coerência que é a Educação. 

Ao conhecer as resistências que existem às mudan-
ças em Educação, entenderemos melhor o percurso longo, 
contraditório e, por vezes, penoso que a Educação Inclusi-
va (EI) tem feito. Estas dificuldades inspiram-se nos argu-
mentos que questionam as reformas, apresentados acima, 
ainda que com algumas particularidades próprias. A refor-
ma inclusiva das escolas depara-se com resistências que 
questionam: a) a instabilidade que a frequência de alunos 
com dificuldades provoca num sistema que, como vimos, 
deveria ser coerente e previsível; b) o facto de haver espaços 
educacionais de maior inclusão coexistentes com espaços 
de exclusão e c) a preparação das escolas para desenvolver 
práticas inclusivas. Citamos estas dificuldades não para as 
discutir em detalhe (não é certamente o âmbito deste tra-
balho) mas sobretudo para avaliarmos a extensão de ino-
vações e mudanças que são necessárias para implementar 
um sistema educativo que respeite e promova os valores da 
inclusão. Quais são estes valores? A UNESCO definiu a EI 
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como “um processo que se dirige e responde à diversidade de 
necessidades de todas as crianças e jovens através do incen-
tivo à participação na aprendizagem, nas culturas e comu-
nidades, reduzindo e eliminando a exclusão na e originada 
pela Educação” (UNESCO, 2009). Este conceito de Inclusão 
é muito interessante sobretudo porque realça que a Edu-
cação não promove automaticamente a Inclusão e pode 
mesmo originar a exclusão (cf: “reduzindo e eliminando a 
exclusão (…) originada pela Educação”). Não é, pois, óbvio 
que a Inclusão seja promovida por qualquer melhoria da 
Educação dado que, como a UNESCO nos chama a aten-
ção, sistemas mesmo muito inovadores, organizados e com 
recursos abundantes, podem constituir-se como sistemas 
educativos fortemente excludentes. A Inclusão deve ser en-
carada com um processo que perpassa todo o sistema edu-
cativo e que se dirige e responde à diversidade de todos os 
alunos. A função da EI é pois a de levar o sistema educativo 
a criar valores e modelos de intervenção que conduzam 
toda a comunidade escolar a apropriar-se de instrumentos 
(por exemplo: interação, participação, comunicação, simbó-
licos…) que permitam a todos a participação e o sentido de 
pertença a diferentes comunidades (ex.: a escola) em efetivas 
condições de equidade.

Não é difícil avaliar a distância a que estes princípios 
estão dos princípios dominantes em escolas ditas tradi-
cionais. Escolas tantas vezes predominantemente preo-
cupadas com a homogeneidade, com a transmissão, com 
a seleção através do mérito académico, da reprodução de 
um conhecimento único e que deve ser apreendido sincro-
nicamente por todos. 

É inevitável pensar que a ética da homogeneidade é 
antinómica da ética da diversidade, que a ética da equida-
de é oposta à da seleção, enfim, que ter uma educação de 
qualidade para todos implica valores muito diferentes do 
que ter uma educação de qualidade para alguns. A ética 
que informa os modelos mais tradicionais de educação 
fundamenta-se em valores absolutos de responsabilidade 
e de liberdade que acabam por se assumir eles próprios 
como justificações para a desigualdade. Vejamos: na edu-
cação dita liberal ou neoliberal defende-se que o aluno 
deve ter a liberdade de gerir o seu próprio percurso e esta 
liberdade acarreta-lhe a responsabilidade de ser persisten-
te, bem-sucedido e, enfim, responsável pelas suas escolhas. 
Na verdade, estes princípios, que parecem tão “modernos”, 
são falaciosos porque se atribui liberdade e responsabili-
dade em condições sociais e culturais muito distintas e 
que são, por isso, vazias e ilusórias. Dizer a um aluno po-
bre, da periferia de uma grande cidade, que ele tem liber-
dade e é responsável pelo seu percurso é muito diferente 
de dizer o mesmo a uma criança de classe média num meio 
estimulante e dispondo de retaguardas de apoio.

A EI implica, pois, a adoção de um conjunto de valores 
que são estruturalmente diferentes e mesmo antagónicos 
dos valores que fundamentaram e guiaram a organização 

e as práticas da escola tradicional. É esta mudança que va-
mos abordar neste texto.

2. ÉtICA E EI
Ah… a ética… aqueles valores que consideramos ainda de 
estirpe superior à moral, às convenções sociais, às regras 
institucionais. A ética entendida como a reflexão sobre a 
moral e, como tal, o último reduto dos valores humanos. 
Frequentemente é difícil delimitar onde começa a ética e 
onde começa a moral dado que tanto uma como outra pro-
curam guiar e orientar a forma que consideramos correta 
de agir nas várias esferas da nossa vida. Por isso é tão com-
plexo falar de ética dado que esta apela simultaneamente 
para os nossos valores mais profundos e essenciais e para 
quadros muito desafiantes e problematizadores na sua 
aplicação. A ética continua, hoje como ontem, a protago-
nizar uma esperança de mudança social ainda que esta es-
perança se confronte na atualidade com configurações de 
obstáculos muito distintos. Realçaria dois destes obstácu-
los. O primeiro diz respeito à volatilização das relações so-
ciais. Zygmunt Bauman (2002) teorizou esta volatilização 
com o conceito de “modernidade líquida” por oposição a 
uma “modernidade sólida”. Estas relações sociais rápidas, 
leves, flexíveis que se desenvolvem em quadros de menor 
consideração pela ética e de (híper)valorização da eficácia, 
um processo que já alguém designou como “a hegemonia 
da mão direita”, isto é, a valorização exclusiva e excessi-
va do que se faz bem, com eficiência e com eficácia, sem 
muito questionamento sobre se é um procedimento ético 
ou deontologicamente correto. Outra configuração proble-
matizadora da ética atual é a que deriva da hegemonia da 
sociedade tecnológica. O crescente contato virtual entre 
as pessoas, a mediação eletrónica, induz um sentido de hi-
perrealidade no nosso mundo e, este facto, está a tornar 
a nossa sensibilidade ética de tal forma nebulosa e difusa 
que não conseguimos enfrentar as nossas próprias obriga-
ções (Dintrona, 2002). Não é, pois, possível pensar a ética 
em qualquer domínio social sem levarmos em conta estas 
novas configurações, nomeadamente a volatilidade das re-
lações sociais e a influência dos media que claramente as 
influenciam na sua consideração e exercício.

A relação epistemológica entre ética e educação é, 
diríamos, óbvia. O processo educativo desenvolve-se em 
períodos precoces da vida humana e, por este motivo, con-
diciona mais fortemente a formação de valores de vida. 
Por outro lado, a educação constitui-se como um proces-
so holístico de construção de valores éticos, desde o co-
nhecimento à conduta pessoal. A educação proporciona à 
pessoa um quadro ético, um referencial básico e, é a partir 
deste referencial construído que a pessoa organiza a sua 
presença no mundo, ausculta os limites da sua liberdade, 
organiza o seu sistema de valores e de relações, cria enfim 
a sua visão do mundo, a sua inerente ética. Esta ligação en-

tre Educação é obvia, mas não simples ou inequívoca. Não 
é simples, antes de mais, pela multiplicidade de éticas que 
estão presentes na Educação. Há valores éticos diferentes 
nos diferentes atores educativos, diferentes éticas das fa-
mílias e diferentes éticas ao nível das estruturas que mais 
diretamente ou mais indiretamente se fazem presentes na 
escola. Podemos talvez dizer que a Educação e a Ética es-
tão conectadas pela Praxis (isto é, pela prática refletida e 
consciente) e só nela a ética encontra a sua centralidade.

Assim, uma reflexão ética sobre a EI não é só uma re-
flexão sobre a ética ou sobre a deontologia dos profissio-
nais, nomeadamente dos professores. É muito mais do que 
isso: é pensar a ética como sendo um conjunto de valores 
assumidos por pessoas, por grupos profissionais, por fa-
mílias, por comunidades, por decisores políticos que inte-
ragem entre si e que se relacionam por tensões e procura 
constante de equilíbrios. Em suma, é preciso pensar a ética 
da EI segundo um modelo inclusivo (i.é. abrangente e par-
ticipativo) (Plaisance, 2010).

A adoção de uma “ética da Inclusão” é um processo 
dialético (no sentido de se apoiar em premissas que estão 
sujeitas a uma refutação e evolução permanente) que se 
destina a assegurar condições de efetiva presença, parti-
cipação e sucesso a todos os alunos. Não falamos de igual-
dade de oportunidades (ou “oportunidades de igualdade”) 
dada a conotação que a palavra “igualdade” assumiu com 
“homogeneidade”. A simples enunciação da palavra “igual-
dade” sugere que todos devem ser tratados de igual ma-
neira para atingirem as mesmas finalidades (quando na 
verdade um tratamento rigorosamente igual é ele, sim, ori-
ginador de desigualdades).

Para assegurar a presença (condições de acesso), a 
participação (condições e sentido de pertença) e o sucesso 
(desenvolver maximamente as suas competências) é preci-
so que a Educação se organize com base em outro conjunto 
de valores. Estes valores radicam-se e fundamentam-se em 
quatro dimensões que apresentaremos de seguida. 

3. dImENsão dos dIrEItos HumANos
As sociedades laicas como as que são dominantes da cul-
tura europeia e “ocidental” elegeram os Direitos do Huma-
nos (DH) como a lei fundamental da qual derivam todas as 
formulações éticas. Outras sociedades, porém, consideram 
outros códices como inspiradores da sua ética como por 
exemplo o Corão nas sociedades islâmicas. Esta filiação da 
reflexão ética nos DH tem implicações complexas, que não 
cabendo no âmbito deste texto aprofundar, não podem 
deixar de ser apontadas. Em primeiro lugar, é considerar 
que os DH estão, eles próprios, em permanente evolução 
e mudança. Apesar do texto original — a Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem (DUDH) — datar de 1948, é 
muito animador constatar que os DH não se converteram 
num “texto sagrado”, imutável e autossuficiente, mas que 

foram sendo reinterpretados, e o seu âmbito permanente-
mente discutido e questionado. Hoje fala-se de uma nova 
geração de DH que, ainda que se filiando nos grandes prin-
cípios enunciados na DUDH, alargam este entendimento. 
Citaríamos três breves exemplos: o movimento de Orga-
nizações Não Governamentais que proclamou uma De-
claração Universal de Direitos Humanos Emergentes que 
procura “atualizar e complementar os Direitos Humanos a 
partir da perspetiva da cidadania participativa”. Esta de-
claração considera como Direitos Humanos Emergentes, 
por exemplo, a segurança, a inclusão social a interdepen-
dência, a multiculturalidade, etc. Um segundo exemplo 
acaba de ser enunciado pelo Presidente da Bolívia (outu-
bro de 2017) ao assumir que “os serviços públicos tais como 
a energia, a água e o gaz, são parte integrante dos Direitos 
Humanos”. Um terceiro exemplo, também noticiado em 
outubro de 2017, são as declarações do líder religioso do 
ramo católico do cristianismo, o Papa Francisco, que de-
clarou na Cimeira das Nações Unidas sobre a Alimentação, 
que a alimentação saudável é um direito humano. Muitos 
mais exemplos se poderiam acrescentar para ilustrar esta 
dimensão evolutiva e dinâmica dos Direitos Humanos. Ou-
tro aspeto a considerar é o bem conhecido caráter indis-
sociável dos DH, isto é, que eles valem pelo seu conjunto e 
qualquer desrespeito a um deles tem impacto e efeito no 
exercício de todos os outros. 

Assim, a filiação ética das nossas sociedades nos DH, 
suscita uma reflexão sobre o seu carater mutável e dinâmi-
co e ainda sobre a complexidade destes direitos que, sendo 
aparentemente autónomos, se encontram, na verdade, pro-
fundamente ligados e indissociáveis. 

O artigo 26.º da DUDH, no seu parágrafo 2, afirma que 
“A educação deve visar à plena expansão da personalidade 
humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberda-
des fundamentais. Esta deve promover a compreensão, to-
lerância e amizade entre todas as nações, grupos religiosos 
e raciais (…)”. A questão que emerge deste ponto é muito 
simples: como é que se pode cumprir este desiderato de 
“promover a compreensão, tolerância e amizade” sem que 
sejam desenvolvidas e postas no terreno filosofias e práti-
cas de inclusão?

Frequentemente tem sido referido direito à Educação 
como “o direito dos direitos” dado o seu caráter claramen-
te instrumental e de “alavanca” que este direito assume em 
relação aos outros direitos. Diríamos que este direito dos 
direitos é, na verdade, a Educação Inclusiva porque edu-
cação sem inclusão não poderá levar à densificação dos 
restantes direitos humanos. Recentemente, Sousa (2017) 
referiu-se à inclusão como “o direito dos direitos”.

A primeira dimensão ética da EI é a sua fundamen-
tação nos DH, uma fundamentação que realça a igual 
dignidade de todos os seres humanos e os seus direitos 
inalienáveis a disporem de instrumentos (diríamos de edu-
cação e de inclusão) que lhes permitam a “plena expansão 
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da personalidade humana, reforço dos direitos do homem 
e das liberdades fundamentais” (DUDH, Art.º 26, 2). Refor-
çando esta ideia, um recente relatório da UNESCO afirma 
que “Todas as crianças importam e importam o mesmo” 
(UNESCO, 2017). 

4. dImENsão dA dIVErsIdAdE
Se há alguma característica que seja homogénea na espé-
cie humana essa é a diversidade. Todos os seres humanos 
apresentam condições de singularidades que os tornam 
originais e irrepetíveis. Esta singularidade deriva de dois 
fatores principais: a genética e a cultura. E a diversidade 
começa na genética. Desde o pensamento de Charles Dar-
win que se sabe que a evolução da espécie humana se en-
contra muito dependente de uma diversidade genética que 
permite que algumas destas singularidades prevaleçam 
em relação a outras em função de determinadas condições 
ambientais. Se não houvesse esta diferenciação mesmo ao 
nível genético permitindo o nascimento e o progresso de 
seres que são diferentes dos seus pais e cujas diferenças 
são mais adequadas a certos envolvimentos, a evolução 
humana não seria possível. É esta possibilidade de diver-
sidade de características desde o nascimento que permite 
canalizar o progresso dos mais aptos para responder às 
condições específicas do meio. A esta singularidade soma-
se (diríamos multiplica-se…) a singularidade inerente à 
cultura. A produção de cultura por parte da humanidade 
é um extraordinário instrumento de adaptabilidade e de 
adequação e transformação da pessoa e do meio em que 
vive. E aqui seria importante considerar “as culturas” e não 
só “a cultura”. Basta pensar, por exemplo, quantas culturas 
diferentes e de âmbitos diferentes influenciam cada pessoa 
(o que tem sido designado por bricolage identitária). O fac-
to de sermos tão singulares na genética e na apropriação 
de culturas e distintas identidades, não tem sido obstáculo 
para que possamos, na história da Hu-
manidade, realizar grandes empresas 
coletivas. Pelo contrário, tem-se ob-
servado telúricas conjugações de von-
tades entre pessoas diferentes para a 
consecução de objetivos comuns.

A criação, no século XIX, da esco-
la como a concebemos hoje procurava 
uma ética de igualdade. Procurava 
receber pessoas diferentes e, dando 
a todas o mesmo, conseguir instituir 
um regime social justo por oposição 
aos regimes sociais de brutal desigual-
dade e de inexistência de quaisquer 
medidas promotoras dos direitos dos 
mais pobres e dos mais vulneráveis. 
Esta ética de “dar a todos o mesmo”, 
apesar do seu eventual caráter benig-

no, não conseguiu os objetivos a que se propunha. E por 
várias razões: antes de mais, porque o que era para ser para 
todos, não era efetivamente recebido por todos. As escolas 
públicas que deveriam assegurar este direito, tiveram — 
nomeadamente em Portugal — um arranque lento, volun-
tarista e assimétrico. Em seguida porque se constatou que 
a escola não era por si só (e na sua filosofia de “dar o mesmo 
a todos”) capaz de influenciar significativamente as con-
dições de desigualdade que procurava colmatar. E ainda 
porque esta ideia de escola para todos foi, durante muitas 
e muitas dezenas de anos, a escola só para alguns: para os 
que não tendo acesso a escolas particulares tinham possi-
bilidades para se conformarem com as exigências de aces-
so e sucesso da escola.

A tomada de consciência da necessidade de fazer com 
que a escola se tornasse numa estrutura que servisse em 
condições de equidade todos os alunos esbarrou antes de 
mais com a dimensão da diversidade. Se a escola tinha sido 
criada para “dar a todos o mesmo” como poderia ela passar 
a diferenciar o que “dava”? Não seria este facto uma vio-
lação dos direitos dos alunos? Como conciliar uma escola 
que deveria – na lógica da escola republicana – proporcio-
nar um conjunto de competências comuns, com uma es-
cola que deveria olhar a diversidade e extrair desta diver-
sidade consequências para a sua organização e para o seu 
trabalho pedagógico? 

Levar em conta a diversidade dos alunos influencia 
mudanças muito sensíveis na escola. Estas mudanças po-
dem sentir-se, antes de mais, ao nível do currículo. Se os 
alunos são diversos, como pode o currículo ser uniforme e 
“engessado” nos seus objetivos, estratégias e tempos? Se os 
alunos são diversos, podem ser todos e sempre ensinados 
como se fossem um só? Se os alunos são diversos, é neces-
sário levar em conta a sua diversidade para melhor os edu-
car? E se os alunos são diversos, é possível avaliar os seus 
progressos com um único instrumento? Muitas perguntas 

que nos chamam a atenção para a vi-
ragem importante na dimensão da di-
versidade que é preciso ser assumida 
numa lógica de EI, isto é, de “não dei-
xar nenhum aluno para trás”. A escola 
pode ser, como vimos, produtora de 
homogeneidade e de indiferenciação. 
Não considerar as singularidades sig-
nifica criar uma ética de classe cultu-
ral na escola, isto é, considerar que a 
única ética aceitável na escola é a das 
famílias que se movimentam numa 
cultura que se rege por valores seme-
lhantes aos valores da escola.

O compromisso ético da diver-
sidade é não pensar e agir como se os 
alunos fossem todos e sempre iguais, 
partindo do mesmo ponto de partida, 

que todos aprendem com as mesmas estratégias e que to-
dos chegam (talvez mesmo no mesmo dia…) aos mesmos 
resultados. Olhar para a pessoa como um ser singular (tal-
vez mais do que como “diferente” que logo suscita a pergun-
ta “Diferente, de quê?”, é uma postura ética que tem uma 
cascata de consequências entre outras, ao nível da organi-
zação da escola, do currículo e do trabalho pedagógico. 

5. dImENsão dA PArtICIPAção
A escola tradicional é concebida como uma estrutura con-
sequente de transmissão e de apreensão de um conjunto 
de aprendizagens. A participação, isto é, a possibilidade 
de alterar o rumo das aprendizagens através de fatores 
externos é praticamente inexistente. E não só para os alu-
nos. Muitos professores sentem que a sua participação na 
discussão e consecução da missão da escola é muito res-
trita. As famílias juntam queixas semelhantes: são pouco 
ou nada ouvidas nas opções sobre a vida escolar dos seus 
educandos. É certo também que as escolas estão “imper-
meabilizadas” da vida nas suas comunidades e sempre é 
visto como “exceção”, como ato a louvar, cada vez que a es-
cola se compromete com a comunidade ou a comunidade 
com a escola. A questão da participação está certamente 
nos antípodas de uma escola que se destinou a missão de 
transmitir o conhecimento com o menos de interferências 
possível (as interferências, neste caso, seria a participação 
“a despropósito” de alunos, famílias, professores, comuni-
dades, etc.)

Esta conceção de escola transmissiva e incólume às 
vozes das pessoas que nela participam é muito antagónica 
com a perspetiva da EI. Só se pode valorizar a diversida-
de se se conhecer essa diversidade e não é possível ter este 
conhecimento sem que exista uma ética de valorização da 
participação de todos na escola. Uma EI é, na sua essência, 
um espaço plural não só na aprendizagem, mas também 
na recolha, consideração e implementação de contribu-
tos de todos os atores. A voz da escola, a voz dos alunos, 
é essencial para se construir a equidade e a excelência. 
Sem criar comunidades disponíveis para a efetiva escuta 
do outro — sem evocar preconceitos de idade, maturida-
de, deficiência, estatuto académico, social, económico ou 
outras condições — não será possível refundar a escola 
para o sec. XXI, num tempo de urgência para repensar as 
motivações, as estratégias, a missão e finalidades da escola 
numa sociedade tecnológica, desigual, complexa. Esta di-
mensão ética significa que todas as crianças e jovens são 
indispensáveis para entender o processo de aprendizagem 
nas suas vertentes de atitudes, capacidades, conhecimen-
tos e competências.

A dimensão ética da participação relaciona-se assim 
com o valor da escuta do outro. Também com a preocupa-
ção de não discutir, de não tomar decisões sem ouvir e con-
siderar a opinião, a postura do “outro”. A ideia central é da 

criação de uma escola que seja uma comunidade partici-
pada de aprendizagem, isto é, em que todas as pessoas 
— incluindo aquelas que tradicionalmente têm menos po-
der (ex.: alunos, pais pobres, pessoal auxiliar, etc.) — são 
ouvidas e a sua opinião considerada para as decisões que 
afetam a instituição. A abertura de canais de expressão, 
diálogo, negociação, participação, decisão, de acompanha-
mento dos processos educativos é fundamental. 

6. dImENsão dA APrENdIzAgEm
A construção de uma ética compatível com a EI tem uma 
das suas dimensões mais importantes na forma como se 
concebe e como se organiza a aprendizagem. Sintetica-
mente apontaríamos 5 aspetos fundamentais:

Antes de mais conceber a aprendizagem para todos 
os alunos. Do ponto de vista da ética inclusiva é impensá-
vel pensar em deixar alguém para trás sem mobilizar to-
dos os meios que a escola dispõe e necessita para motivar 
e conseguir a aprendizagem de todos os alunos. Sabemos 
que não será possível que todos aprendam se for exatamen-
te o mesmo que todos tenham que aprender. E aqui flores-
ce a ideia de “diversidade do currículo”. Um currículo que 
terá certamente que focar em aspetos essenciais e devem 
constituir uma linguagem, uma base comum para todos os 
alunos, mas um currículo que deixe uma parte importan-
te da aprendizagem a diferentes áreas, a trabalhos que se 
centrem em projetos dos alunos, a uma aprendizagem que 
possa contemplar diferentes ritmos e meios.

Para que a aprendizagem possa ser para todos, não é 
possível olhar a homogeneidade como um valor positivo 
(que persegue a escola tradicional desde a constituição 
das turmas, ao ensino e à avaliação). A aprendizagem pres-
supõe assim que se ponha em prática (dado que ao nível 
do conhecimento isso é do senso comum) que é preciso 
organizar o trabalho pedagógico de forma a que os alu-
nos sejam sempre estimulados de modo a que a proposta 
de aprendizagem possa ser respondida. Isto significa uma 
multiplicidade de enquadramentos de aprendizagem, uma 
grande diversidade de estratégias, etc.

A dimensão da participação tem também um gran-
de impacto na aprendizagem. Muitos professores afir-
mam que não podem trabalhar com grupos porque não 
têm possibilidade de trabalhar com cada um ao mesmo 
tempo. Sem dúvida que é assim se o professor não puder 
delegar nos alunos uma parte da aprendizagem, isto é 
uma aprendizagem cooperada em que “a voz dos alunos” 
é também uma forma de se implicar e participar no pro-
cesso de aprendizagem.

É essencial ainda uma mudança nos modelos de 
conceção do currículo. Desde há alguns anos tem-se 
popularizado vários modelos que procuram apresentar o 
currículo de uma forma mais flexível e diversificada de for-
ma a poder ser adaptável para todos os alunos. Por exem-
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plo, o Desenho Universal da Aprendizagem (Rose & Meyer, 
2002) procura encontrar dentro de uma proposta comum 
de áreas de competência, diferentes formas de motivação, 
de representação e expressão do conhecimento. Pensar em 
modelos curriculares que não se assumam como “espe-
ciais”, mas sim flexíveis e suscetíveis de serem usados por 
alunos com diferentes competências e motivações é, certa-
mente um dos resultados visíveis da adoção de uma ética 
educacional inclusiva.

Finalmente alterar o foco da aprendizagem de con-
teúdos construídos e prontos para uma lógica de parti-
cipação no processo de aprendizagem. As metodologias 
expressivas e ativas têm estado muito ausentes das esco-
las precisamente porque se assistiu a um exacerbamento 
da quantidade e complexidade das matérias (termo bem 
curioso…) a aprender. Valorizou-se o exercício e desvalori-
zou-se a experiência que, na verdade, são heurísticas com 
sentidos muito diferentes. A inquirição, a experiência, a 
descoberta, as atividades artísticas e expressivas, a atua-
ção e o conhecimento do meio, a novidade, a previsão, en-
fim… tantos aspetos que são bem conhecidos como fatores 
de sucesso, mas que estão subutilizados e subaproveitados 
na educação tradicional.

Existe, pois, uma dimensão de reforma de inovação 
nos processos de aprendizagem quando nos situamos 
numa ética de EI. Uma ética que procura conhecer o ponto 
de partida do aluno, que investiga as suas melhores rotas 
para aprender, que lhe dá sustentação e confiança para de-
senvolver as suas competências, que lhe assegura um am-
biente de confiança e de valorização do que aprendeu e do 
trabalho que fez. Todos estes aspetos se constituem como 
um valor ético fundamental para a EI. Não será possível en-
sinar alunos diversos, procurar a sua participação numa 
condição de equidade, se os processos de aprendizagem 
não espelharem a sinceridade e o compromisso da escola, 
das famílias e dos professores, com uma aprendizagem po-
sitiva, motivadora e que se constitua como um porto segu-
ro de confiança para a construção da pessoa. 

7. QuAsE CoNCluINdo
Muitas vezes já foi questionado se a transição de uma es-
cola tradicional para uma escola inclusiva é uma reforma 
ou uma revolução de tal forma se avalia a dimensão das 
alterações necessárias a esta transição. Talvez não seja 
esta questão de nomenclatura a questão essencial, mas 
sim como influenciar a mudança de valores e de práticas 
para que uma escola tradicional, para alguns, se torne uma 
instituição equitativa, recetiva e positiva para todos. Para 
esta alteração sempre se discute se os modelos de interven-
ção são top-down ou bottom-up. Os modelos “de cima para 
baixo” procuram investir na criação de uma nova ética, de 
novas atitudes, de novas representações sobre a escola, os 
alunos, os atores e o conhecimento. Os modelos “de baixo 

para cima” advogam que são as mudanças no quotidiano, 
na avaliação, no currículo, nas estratégias, na relação que 
melhor contribuirão para esta mudança. Retomaríamos 
o conceito — tão rico — de Praxis. Uma teoria em movi-
mento, uma prática informada. O que pessoalmente tenho 
designado por “caminhar de olhos abertos”: nem caminhar 
rápido, mas de olhos fechados, nem ficar parado (conscien-
te e crítico), mas de olhos abertos.

Precisamos sem dúvida de desafiar valores éticos que 
são incompatíveis com a EI. Por vezes cria-se a ideia que é 
possível desenvolver a EI mantendo intocáveis, ou mini-
mamente afetados, os valores mais tradicionais da escola. 
É um engano. Este tipo de conceção pode conduzir-nos a 
uma escola regular que acolhe à parte, estruturas e alu-
nos especiais, mas não nos pode conduzir a uma efetiva 
EI. Precisamente porque há valores éticos na Inclusão que 
não podem ser compaginados com valores opostos da es-
cola tradicional. 

Ou temos a convicção que os valores humanos são 
universais e que a educação é para todos; ou temos a ideia 
que, apesar de isso estar consagrado na DUDH, é só uma 
teoria sem aplicabilidade face à dura realidade.

Ou temos a convicção que os alunos são diversos e 
que devem ser tratados como tal, ou achamos que a diver-
sidade é para pôr entre parêntesis quando a homogeneida-
de consegue convencer que é mais eficaz.

Ou temos a convicção que a participação é um valor 
fundamental, de cidadania para todos os atores na escola, 
ou temos a ideia que a participação é muito complicada e 
só atrasa a aprendizagem. 

Ou temos a convicção que a aprendizagem tradicio-
nal não é resposta para a acrescida diversidade dos alunos 
de hoje, ou temos a ideia que o que é preciso é que os alunos 
que querem aprender não sejam estorvados pelos que não 
querem aprender.

Esta transição de valores pode e deve ser alimentada 
pelo quotidiano. Precisamos também da contribuição do 
bottom-up. Precisamos que qualquer passo que se dê na 
mudança inclusiva da escola seja consolidado, tenha sus-
tentabilidade, enfim, se torne um património cultural da 
escola e não seja desprestigiado como uma experiência 
que “correu bem, mas acabou”. Precisamos que a escola se 
organize para “ver” as sementes de inclusão que por vezes 
despontam e não são regadas, não são valorizadas nem 
disseminadas. Precisamos de reforçar o trabalho e a re-
flexão pedagógica nas escolas. Tornar os professores estu-
dantes do seu ensino e incentivar toda a comunidade a por 
em prática aquilo que considera que está certo e se deve fa-
zer a bem dos alunos. Não só aquilo que é costume, não só 
aquilo que “se pode habitualmente fazer”, mas aquilo que 
a escola sabe que é o necessário, essencial, ético e humano 
para levar o aluno até onde deve.

Apesar de se terem realçados os “extremos” do tipo 
“ou se pensa isto ou aquilo”, não é provável que exista uma 

lógica dicotómica, ou digital nestes valores éticos. Fre-
quentemente a ética é analógica, é um campo dinâmico, 
contraditório e sempre à procura de equilíbrios, acordos 
e novas reconfigurações. Cada pessoa, cada profissional, é 
palco desta dinâmica, desta permanente construção entre 
o que pensava que estava certo e a sua dúvida, o seu ques-
tionamento. Esta é uma abundante fonte de esperança e 
de melhoria. Pensarmos que a ética não é uma fatalidade, 
não está construída uma vez por todas, não é uma inevita-
bilidade. A ética, parafraseando a opinião de Deschamps 
sobre a arte, é “um campo de batalha” em que a história de 
cada um, o meio em que vive, o meio em que trabalha e os 
seus sentimentos e afetos estão sempre presentes e sempre 
disponíveis para criar novas oportunidades para a mudan-
ça. Esta mudança ética é fundamental para que a EI preva-
leça e para que a escola seja um espaço de participação, de 
cidadania e de bem comum.

Termino com uma nota pessoal: quando acabo de es-
crever este texto em novembro de 2017 chega-me a notícia 
que, na Líbia, são vendidos homens como escravos por 400 
dólares. Ao pôr um ponto final neste artigo sobre “Ética e 
Educação Inclusiva” não posso deixar de evocar Adorno 
quando se perguntava, tão perplexo como eu estou agora, 
“Como é possível educar depois de Auschwitz?”. Eu per-
gunto: “Que ética precisamos para educar depois da Líbia?
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INtrodução
O conjunto de processos que são necessários para desen-
volver uma escola inclusiva são reconhecidamente com-
plexos e assíncronos. Por isso, requerem um redobrado es-
forço para que os progressos que se fazem em certas áreas 
não sejam inviabilizados pela demora que podem apresen-
tar aqueles igualmente necessários à mudança noutras 
áreas. É esta, certamente, a maior utilidade de um ordena-
mento jurídico ao tentar criar uma sintonia, uma coorde-
nação, entre os diferentes processos que possam potenciar 
a sua realização.

Há alguns anos — pelo menos, desde 2014 — que era 
patente a necessidade de alterar o Decreto-Lei n.º 3/2008, 
de 7 de janeiro. A necessidade destas alterações justifica-
va-se por alguns dos referenciais não se terem mostrado 
eficazes (como por exemplo a “referência à CIF”) e por as 
práticas verificadas em múltiplos agrupamentos não se 
sentirem enquadrados nesta legislação. Apesar destes fa-
tores, devemos reconhecer que este Decreto-Lei permitiu 
avanços muito sensíveis nas políticas de inclusão educati-
va, avanços que nos permitem agora melhor identificar os 
passos subsequentes.

A Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de 
Educação Especial, teve oportunidade de ser ouvida pelos 

integrantes do Grupo de Trabalho criado pelo Despacho 
n.º 7617/2016, de 8 de junho. Nestas audições, tivemos opor-
tunidade de defender as nossas posições que, de uma for-
ma muito resumida, se poderiam sintetizar no princípio de 
que a inclusão floresce com a qualidade educativa de toda 
a escola e para todos os alunos.

Ao nos ser apresentada a versão para consulta públi-
ca da alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 
começamos por reconhecer o mérito deste documento ter 
sido posto à discussão pública durante 3 meses o que, por 
certo, originará uma grande informação e participação 
de todos os professores. E dizemos de todos os professores 
porque é muito claro que este documento interessa a todos 
os professores e a toda a comunidade escolar e não só aos 
professores de Educação Especial.

A Pró–Inclusão realizou três reuniões de debate sobre 
este documento em Almada, Porto e Faro, e recebeu nume-
rosas contribuições de professores, técnicos, pais, agrupa-
mentos e entidades que nos ajudaram a entender melhor a 
complexidade das implicações deste documento. Apresen-
taremos a nossa posição em três secções: 
1. Aspetos positivos,
2. Aspetos que necessitam de clarificação, 
3. Sugestões de melhoria.

Artigo

Posição da Pró Inclusão sobre a proposta 
de alteração ao Decreto–Lei n.º 3/2008,  
de 7 de janeiro
Regime Legal da Inclusão Escolar

— A Direção da Pró-Inclusão — Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

1. AsPEtos PosItIVos 
a. Na introdução ao documento é feita referência a dois 

documentos que nos são particularmente caros: a Con-
venção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2016) 
e a Declaração de Lisboa sobre Equidade Educativa 
(2015). Um e outro documento representam já avan-
ços em relação ao postulado na anterior legislação. 

b. Toda a linguagem usada no documento (nomeadamente 
a introdução e os 5 artigos do capítulo I) abordam concei-
tos e definições que só recentemente foram consensuali-
zados de forma a integrarem documentos internacionais. 
Os exemplos poderiam ser variados, mas realçaríamos a 
centralidade do currículo e da aprendizagem, uma inter-
venção multinível para acesso ao currículo, a importân-
cia da caracterização educacional para a intervenção, 
bem como as definições e os princípios orientadores. 

c. Para além da linguagem, realçaríamos dois aspetos que 
merecem ser assinalados como pontos de progresso nes-
te documento:

Em primeiro lugar, o realce da presença, atribuições 
e recurso à equipa multidisciplinar, que vem reforçar a 
necessidade do envolvimento de todos na aplicação das 
medidas mais adequadas de apoio à aprendizagem, en-
volvendo todos na construção de projetos educativos 
pautados por uma filosofia de Educação Inclusiva.

Em segundo lugar, o facto de se apontar para uma 
intervenção multinível salienta a referência do currículo 
para todos, ainda que podendo ter acesso a este currícu-
lo em formas e tempos diferenciados.

Saúda-se ainda a realização de uma avaliação inter-
calar da aplicação deste diploma (cf: VII, 35.º).

2. AsPEtos QuE NECEssItAm dE ClArIFICAção 
Há medidas propostas que partem do princípio que exis-
tem escolas recetivas e mobilizadas para entender e aten-
der as necessidades de aprendizagem e de educação mais 
complexas. Não é isso que se passa, como temos muitas 
vezes sublinhado a Inclusão é um valor que faz o seu ca-
minho em circunstâncias muito desiguais. É, por isso, 
necessário que exista uma maior clarificação em vários 
aspetos para que assumam responsabilidades claras na 
sua execução e ainda porque estas determinações devem 
constituir — como dissemos acima — um esforço para mo-
bilizar escolas menos motivadas para desenvolverem polí-
ticas inclusivas. Os aspetos que, quanto a nós, necessitam 
de clarificação são os seguintes:

a. As medidas de gestão curricular previstas [cf: I, 2.º, a)] no-
meadamente as medidas i) “Acomodações curriculares” 
e ii) “Adequações curriculares não significativas”, pare-
cem-nos redundantes por não serem discriminativas en-

tre si. Consideramos que poderia mesmo existir apenas 
uma medida de “Medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão” que aglutinasse todas as ações previstas. 

b. Os níveis de medidas de suporte à aprendizagem (cf: 
II, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º) são apresentadas como medidas 
distintas. É preciso clarificar — seguindo a lógica do 
documento — que estas medidas não são compar-
timentos estanques e “parques de estacionamento” 
de alunos. Por exemplo, um aluno pode necessitar de 
medidas universais e simultaneamente de atribui-
ção de produtos de apoio que estão contempladas, 
apenas, nas medidas adicionais [cf: II, 10.º, 4, g)]. 

c. A constituição da equipa multidisciplinar (cf: II, 12.º, 
3) deveria ser revista, de modo a que esta seja efetiva-
mente um recurso das escolas. Este conceito de equipa, 
encarado numa perspetiva holística, parece adequado. 
Contudo, fazemos reparos à sua constituição, atribui-
ções, funcionalidade e formação dos seus elementos. 
Parece-nos que há uma híper-representatividade dos 
coordenadores de Departamento sem que esteja clara 
qual a contribuição que cada um pode dar para o tra-
balho da equipa. A dimensão alargada da equipa pode 
ainda criar obstáculos de disponibilidade e articulação 
para reunir assídua e prestamente como necessário. 

d. O coordenador da equipa multidisciplinar deveria 
ser, por norma, o coordenador do Departamento de 
Educação Especial ou, na sua inexistência, o coorde-
nador de Educação Especial. Esta coordenação justi-
fica-se pelo facto de este ser o elemento da escola que 
pode estabelecer uma melhor comunicação entre os 
membros permanentes e variáveis, entre os docen-
tes e os técnicos, fruto da sua formação especializada. 

e. Vemos com preocupação (cf: II, 12.º, 10) que todo o 
trabalho da equipa multidisciplinar deve ser desen-
volvido na componente não letiva do horário dos par-
ticipantes. Há todo um trabalho subjacente ao proces-
so de identificação das necessidades (referenciação, 
monitorização, avaliação, mobilização de medidas de 
suporte à aprendizagem, elaboração do relatório téc-
nico pedagógico e do programa educativo individual) 
que carece de tempo e disponibilidades necessárias 
para a sua realização que não nos parece assegurado. 

f. Por coerência com os princípios enunciados neste docu-
mento, os Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA) de-
vem ser considerados Centros que se constituam como 
parte dos recursos da Escola, para o apoio à aprendiza-
gem e inclusão de todos os alunos e não só aos que se 
encontram mencionados como usufruindo dos serviços 
deste Centro (cf: III, 13.º, 4). 
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g. Os CAA necessitam de maior clarificação, nomeada-
mente:

i) deve ser claro se os alunos com condições de Multidefi-
ciência, Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) ou 
Surdocegueira, continuam a dispor das condições que 
até agora dispunham. Consideramos que devem conti-
nuar com estas condições sobretudo se forem realçadas 
as medidas de acompanhamento e supervisão que impe-
dem as Unidades de se converterem em “guetos” dentro 
das escolas.

ii) falta ainda saber quem e sob que modelo outros alunos 
vão beneficiar destes CAA.

iii) devem ser mais esclarecidas quais as medidas de super-
visão/acompanhamento dos CAA por parte das Equipas 
Multidisciplinares.

h. A participação dos Centros de Recursos para a Inclusão 
(CRI) (cf: III, 18.º) na Equipa Multidisciplinar deveria ser 
esclarecida. Por outro lado, no quadro de autonomia das 
escolas e, em coerência com o previsto neste documen-
to (cf: I, 10.º; VI, 33.º), para além dos protocolos estabe-
lecidos, no caso do CRI não ter possibilidade de prestar 
o apoio que a Equipa Multidisciplinar recomenda, a 
Escola deve poder contratar os recursos técnicos espe-
cializados, em função das necessidades identificadas. 

i. A supervisão deste processo deve ser assegurada a nível 
interno pela Equipa Multidisciplinar [cf: III, 12.º, 9, c)] e a 
nível externo pela IGEC, desde que destas equipas façam 
parte elementos com formação especializada, regen-
do-se por um quadro de referência onde constem indi-
cadores e descritores que permitam avaliar as práticas 
diferenciadas, os recursos e organização das respostas 
educativas para todos (cf: I, 5.º, 3; III, 12.º, 2; VI, 32.º, 1 e 2).

3. sugEstõEs dE mElHorIA
Para além de algumas sugestões já apontadas no número 
anterior, sugerimos:

a. As definições apresentadas [cf: I, 2.º, b) a h)] são insufi-
cientes. Por exemplo, deveriam ser introduzidos os con-
ceitos de “Facilitadores à Aprendizagem” e de “Plano In-
dividual de Transição”.

 
b. Consideramos que o modelo das escolas de referência é 

um modelo a ser progressivamente extinto. Assim, suge-
rimos a redação: “Até à sua extinção, as escolas de refe-
rência…” (cf: III, 14.º, 15.º e 16.º). 

c. Os prazos de que a Equipa Multidisciplinar dispõe para 
avaliação e determinação da necessidade de medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão, devem ser alarga-
dos para 20 dias úteis, no caso da determinação de me-
didas universais (cf: IV, 20.º, 5; 21.º, 8), e de 30 dias úteis 

para a determinação de medidas seletivas e adicionais. 
De realçar ainda, a necessidade de um prazo mais alar-
gado, quando se verificar a necessidade da elaboração 
conjunta de um Relatório Técnico Pedagógico e de um 
Programa Educativo Individual (cf: 21.º, 6 e 8).

d. É importante clarificar o papel e reforçar a posição do 
Docente de Educação Especial (DEE) nesta legislação. 
Conhecemos o argumento da “whole school approach”, 
isto é, que tem de ser a escola na sua totalidade a efeti-
va responsável pela inclusão. Conhecemos e concorda-
mos, mas… Os avanços que até agora foram consegui-
dos nesta área devem-se muito ao trabalho, militância 
e compromisso destes docentes. Estes são essenciais ao 
desenvolvimento de um processo inclusivo em meios 
frequentemente pouco motivados para a diferenciação, 
para a diferença e para a equidade. É impensável pensar 
numa melhoria da inclusão sem o papel determinante 
dos DEE.

e. Não sendo claro o papel do DEE no contexto da presente 
proposta (ver ponto 3.d.), consideramos, no entanto, que 
é fundamental que este não fique exclusivamente adstri-
to a tarefas de coordenação, consultoria, etc. É essencial 
salvaguardar os momentos decisivos de intervenção di-
reta com os alunos em qualquer dos enquadramentos em 
que seja considerado importante. Os DEE são eminente-
mente professores e, conscientes dos novos desafios que 
a Inclusão coloca, estão seguros que a sua intervenção 
junto dos alunos é fundamental para caracterizar os pro-
cessos de aprendizagem, produzir materiais usar, suge-
rir estratégias de intervenção e de avaliação, entre outras 
funções subjacentes ao seu desempenho profissional. 

f. Contrariando o expresso no ponto 5, do artigo 11.º, por 
várias vezes encontramos inscrito no documento “sem 
aumento de recursos” (cf: I, 9.º, 5; 10.º, 7), bem como a con-
dição “desde que não implique um acréscimo do número 
de grupos ou turmas face ao determinado pelos serviços 
competentes do Ministério da Educação.” (cf: III, 19.º, 1). 
Não nos parece uma formulação razoável. E damos um 
exemplo: se o DL n.º 3/2008, de 7 de janeiro, tivesse ins-
crito uma norma semelhante, não teria sido possível che-
gar até onde chegamos hoje. É imperioso que se encontre 
uma formulação que não condicione cegamente o desen-
volvimento do sistema de apoio à educação e à inclusão. 

g. Sabemos que não existem mudanças por decreto. 
Quer dizer que, uma mudança como a que se propõe 
neste documento, tem de encontrar mentes e vonta-
des abertas e recetivas para se poder realizar. É es-
sencial que, para a além do Manual (cf: VI, 31.º) seja 
empreendido um intenso programa de formação per-
manente para: a) as direções dos agrupamentos e das 

escolas; b) para os CRI; c) para os responsáveis de De-
partamento; d) para os docentes; e) para todos os ou-
tros técnicos, nomeadamente assistentes operacionais 
e técnicos de Intervenção Precoce na Infância (IPI). 

h. É fundamental que seja reforçada a necessidade de as 
instituições privadas “oferecerem” o mesmo nível de 
oportunidades/serviços que as entidades públicas. 

i. Consideramos que devem ser reintegrados nesta 
lei, os pressupostos conceptuais e de operaciona-
lização da Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho. 

j. Reafirmamos, também em obediência aos princípios 
deste documento que, progressivamente as medidas que 
estão previstas neste diploma sejam integradas na legis-
lação geral porque será, essa sim, uma medida efetiva-
mente inclusiva.

22 de setembro de 2017

A Direção da Pró-Inclusão — Associação Nacional 
de Docentes de Educação Especial
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rEsumo 
A realização deste trabalho parte da suposição de que  
a abordagem de conteúdos curriculares e funcionais, 
com alunos com limitações cognitivas, contribui favora-
velmente para a ampliação dos seus saberes. O trabalho  
desenvolveu-se com dois alunos, do terceiro ciclo do ensino 
básico, com limitações cognitivas, a frequentar um agru-
pamento de escolas do Alto Alentejo, durante o ano letivo 
de 2016/2017. Traçaram-se e implementaram-se planos de 
capacitação baseados nos interesses pessoais dos alunos, 
na caraterização dos meios socioculturais e nos perfis  
individuais de funcionalidade. Os resultados apontam 
para ganhos ao nível da motivação, do desenvolvimento 

de desafios educativos e dos resultados a nível cognitivo  
e social, no período imediato à implementação do progra-
ma de capacitação.

PAlAVrAs-CHAVE
Alunos com necessidades educativas especiais, currículos 
funcionais, capacitação.

AbstrACt 
The execution of this work is based on the assumption that 
the approach of curricular and functional contents, with 
students with cognitive limitations, contributes favorably 
to the expansion of their knowledge. The work was develo-
ped with two students, from the third cycle of basic educa-
tion, with cognitive limitations, to attend a school in Alto 
Alentejo, during the school year 2016/2017. Training plans 
were drawn up and implemented based on the personal 
interests of the students, in the characterization of the so-
cio-cultural means and in the individual profiles of func-
tionality. The results point to gains in motivation, in the 
development of educational challenges, and in cognitive 
and social outcomes, in the period immediately following 
the implementation of the training program.

KEywords
students with special educational needs, functional curri-
cula, training.

Artigo

Contribuições do Currículo Funcional: 
O Caso de Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais de Caráter 
Permanente
— Maria Boné

Agrupamento de Escolas de Monforte 
aurorabone@hotmail.com

INtrodução 
A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) foi assinada 
por 92 países, entre os quais Portugal, e também por 25 
organizações internacionais. Este documento estrutu-
rante estabelece os princípios base da escola e educação 
inclusivas, reafirmando o compromisso da Educação para 
Todos. Em Portugal, foram legisladas medidas a aplicar 
nos ensinos básico e secundário, com vista à adequação 
do processo de ensino e de aprendizagem às necessidades 
educativas especiais (NEE) dos alunos com comprometi-
mentos ao nível das funções do corpo e da atividade e da 
participação, resultantes de alterações funcionais e estru-
turais, de carácter permanente, que originam dificuldades 
continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, 
da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpes-
soal e da participação social (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 
de janeiro).

Na escola inclusiva, sempre que possível, os alunos 
realizam aprendizagens no grupo turma através da sin-
gularização de currículos, de estratégias pedagógicas 
diferenciadas, da utilização de recursos e da cooperação 
com a comunidade. O objetivo da escola inclusiva é pro-
mover competências que permitam a autonomia e o acesso  
à cidadania para todos. No grupo das NEE cuja tipificação 
é de carácter cognitivo estão integrados os alunos cujo 
funcionamento intelectual se apresenta abaixo da mé-
dia. Estas crianças revelam problemas cognitivos que se 
manifestam na aprendizagem, nas aptidões sociais e no  
comportamento adaptativo. Deste grupo fazem também 
parte os alunos cujo funcionamento intelectual ultrapassa 
a média, nomeadamente os dotados e sobredotados. 

A educação pode ser entendida sob vários pontos de 
vista em função dos pressupostos filosóficos que lhe estão 
subjacentes. Um dos pontos que perfilhamos é o conceito 
de educação integral, que harmoniza o desenvolvimen-
to global do educando. Entendemos que a educação tem 
por missão despertar seres capazes de viver e de compro-
meter-se como pessoas. Neste sentido, considera-se que  
a capacitação de alunos para práticas interventivas e  
personalistas passa pelo ato educativo educador-educan-
do, numa relação pedagógica eficaz, baseada nas neces-
sidades individuais de cada estudante, contextualizada,  
nos princípios que acima defendemos.

De acordo com Costa et al. (1996), os currículos fun-
cionais devem ser individualizados, adequados à idade 
cronológica dos alunos, integrar numa proporção equi-
librada de atividades consideradas “funcionais” com a  
possibilidade de ser adaptados ao meio extraescolar e ao 
longo da vida. 

Alicerçados nos princípios apresentados partimos da 
seguinte questão de investigação: 
Em que medida o Português e a Matemática funcionais  
promovem aquisição de conhecimentos em alunos com  
comprometimentos cognitivos?

A escola, enquanto organização empenhada em  
desenvolver a aquisição de competências pessoais, cog-
nitivas e sócio emocionais é o local que oferece a oportu-
nidade para a convivência com a diversidade e os jovens 
têm a perceção que esse espaço é um meio promotor de 
desenvolvimento social (Santos, 2010). É na escola que  
confluiu o maior número de cidadãos, no decurso dos  
tempos e como tal, entendemos esta passagem como  
a oportunidade para as capacitações individual e coletiva.

mEtodologIA
Desenho do estudo
A investigação decorreu através de uma investigação-ação, 
caracterizada pela flexibilidade do processo, permitindo 
ao autor investigar e aplicar os resultados dessa investiga-
ção (De Bruyne, Herman & Schoutheete, 1991). Partiu da 
exploração da observação naturalista e continuou com  
enfoque na compreensão da relação entre o “sentido sub-
jetivo da ação, o ato objetivo (práticas sociais) e o con-
texto social em que decorrem as práticas em análise” 
(Guerra, 2006, p. 31), por forma a contribuir para a cons-
trução de uma visão promotora de melhorias nas práticas  
(Elliot, 1997). 

A organização da investigação percorreu quatro  
fases: construção de um quadro teórico e concetual;  
caraterização dos sujeitos; conceção e implementação  
da sequência didática de capacitação; e avaliação dos  
efeitos da ação. 

Área do estudo
O estudo decorreu num agrupamento de escolas da  
NUT III, Alto-Alentejo.

Participantes 
Participaram neste estudo dois alunos que frequentavam  
o agrupamento no ano letivo de 2016/2017 (Tabela 1),  
que foram selecionados por serem os únicos que bene-
ficiavam de apoio pedagógico personalizado (alínea a)  
e de currículo específico individual (alínea e), como 
medidas de adequação do processo de ensino e de  
aprendizagem.

sujeitos sexo Idade Ano de 
escolaridade

medidas educativas
(art.º 16.º do dl 
3/2008, de 7 de 

janeiro)

1 M 16 9.º Alínea a) 
Alínea e)

2 M 15 9.º Alínea a)
Alínea e)

Tabela 1 Participantes no estudo
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obJEtIVos CoNtEÚdos AtIVIdAdEs E EstrAtÉgIAs tEmPo 
(90 Min)

AuXIlIArEs 
dE ENsINo

AVAlIAção dAs 
ComPoNENtEs:
AtIVIdAdEs E 
EstrAtÉgIAs

Cognitiva social

- Recolher dados 
para representar em 
tabela;

Organização  
e tratamento 
de dados 

Inicia-se a sessão com a interpretação 
de uma tabela onde foram registados os 
alimentos adquiridos no buffet da escola 
para tomar como lanche, durante 10 dias 
consecutivos.

Formulação da questão: “Como podemos 
representar os dados relativos aos 
alimentos tomados ao lanche, ao longo dos 
10 dias sem estar a referi-los um por um?”

15 min Tabelas de 
registo

Observação Pontualidade

Comportamento

Interesse

Motivação

Participação

- Construir tabela 
de frequências 
absolutas;

- Interpretar tabelas 
de frequências 
absolutas;

Prossegue-se com a criação de tabelas 
de frequências absolutas, com base nos 
registos analisados e a sua interpretação 
oral e escrita.

Distribuem-se cubos encaixáveis de cores 
diversas (material Cuisinaire). Solicita-se 
a sua sobreposição, simultaneamente 
à exploração da tabela de frequências 
absolutas.

10 min Computador
Ficha de 
trabalho
— Parte 1

Blocos de 
encaixe 
Cuisinaire

Ficha de 
trabalho

Observação

- Construir gráfico de 
barras com base em 
tabela de frequên-
cias absolutas;

Continua-se com a criação de gráficos de 
barras, com base nas tabelas de frequências 
absolutas e recorrendo às barras construídas 
com os cubos encaixáveis.

10 min Computador
Ficha de 
trabalho
— Parte 2

Ficha de 
trabalho

- Analisar as 
representações 
gráficas no contexto 
de uma situação real;

Analisam-se e interpretam-se os resultados 
encontrados oralmente e registam-se em 
ficha de trabalho.

15 min Computador
Ficha de 
trabalho
— Parte 2

- Refletir acerca 
questões 
apresentadas;

Formula-se a questão: “Será que podemos 
representar num gráfico os dados de outra 
maneira?”

15 min Computador
Ficha de 
trabalho
— Parte 3

- Construir gráfico de 
linha com base no 
gráfico de barras já 
elaborado;

- Explorar gráfico de 
linha;

Organização 
e tratamento 
de dados

Segue-se a produção de um gráfico de 
linha, em folha transparente que resulta 
da colocação sobre os gráficos de barras 
criados anteriormente. Analisa-se o gráfico 
e os alunos referem conclusões.

Distribuição de trabalho autónomo para 
casa, explicando-se os seus objetivos.

Escreve-se o sumário e assina-se o registo 
de presença.

15 min

10 min

Ficha em 
acetato 

Ficha de 
aplicação

Observação

Ficha de 
trabalho

Observação

Comportamento

Interesse

Motivação

Participação

Tabela 2 Plano de aula da disciplina de Matemática

Instrumentos de pesquisa
Foi realizado um diagnóstico prévio dos sujeitos que  
considerou: 

a) perfis individuais de funcionalidade, com base nos seus 
processos individuais; 

b) interesses pessoais, recolhidos a partir de ficha de 
identificação individual do aluno, criada pela primeira  
autora deste trabalho e preenchida por cada sujeito; 

c) caracterização dos meios socioculturais, tendo como  
referência os Programas Educativos Individuais; 

d) grelha de observação (que incluía as dimensões de  
pontualidade, comportamento, interesse, motivação, 
participação e desempenhos). 

Decorrente deste diagnóstico prosseguiu-se com a elabo-
ração dos planos de ação.

Estratégias
As estratégias utilizadas foram diversas e basearam-se  
nos seguintes aspetos: 

a) procurou-se gerar curiosidade e emoção como princípio 
neuroeducativo necessário (Mora, 2013); 

b) consideraram-se as vivências e os interesses dos alunos; 

c) formularam-se questões a fim de se alcançar respostas 
para as mesmas; 

d) garantiu-se a interpretação adequada dos enunciados, 
com vista ao desenvolvimento inequívoco das tarefas; 

e) a tarefa foi apresentada de forma faseada para que pare-
cesse mais curta; 

f) forneceu-se reforço positivo por forma a motivar para  
a realização da tarefa e a valorizar os sucessos. 

As sessões foram planificadas, apresentando-se um 
exemplo do plano de aula referente à capacitação nas  
disciplinas de Matemática (Tabela 2) e de Português  
(Tabela 3).

Análise da informação
A informação recolhida foi analisada: 
a) análise documental do processo individual de cada  

aluno. 

b) análise de conteúdo da informação recolhida das  
grelhas de observação.

Considerações éticas e gestão da informação
Foi garantida a confidencialidade dos sujeitos partici-
pantes na investigação e a informação obtida é gerida  
pela primeira autora deste trabalho, de acordo com  
os princípios éticos da investigação em ciência sociais.

obJEtIVos CoNtEÚdos AtIVIdAdEs E EstrAtÉgIAs tEmPo 
(90 Min)

AuXIlIArEs 
dE ENsINo

AVAlIAção dAs 
ComPoNENtEs:
AtIVIdAdEs E 
EstrAtÉgIAs

Cognitiva social

- Emitir juízo de valor 
com evidências;

Expressão 
oral

A aula inicia-se com a apresentação 
da imagem “Comer bem fora de casa”, 
solicitando aos alunos que interpretem esta 
afirmação. Sugere-se uma discussão com 
o objetivo de conhecer as representações 
dos alunos acerca da importância das 
refeições ligeiras. Procura-se que os alunos 
consigam concluir que a alimentação é 
essencial à vida e que a mesma pode ser 
determinante na doença e na promoção da 
saúde.

5 min PowerPoint Observação Pontualidade

Comportamento

Interesse

Motivação

Participação

- Interpretar 
mensagens orais;

Compreensão 
oral

Sintetiza-se a importância da alimentação 
saudável e equilibrada. Salienta-se a 
importância da fruta, do pão e da água 
(debilidades detetadas no comportamento 
alimentar dos alunos, em refeições ligeiras).

15 min

- Escutar a leitura  
de textos simples;

- Conhecer  
sinónimos;

- Identificar a ideia 
principal do texto;

- Ler silenciosamente;
- Ler de forma  

dialogada;

Leitura Apresenta-se o texto escrito “Levar as 
refeições para o local de trabalho ou de 
estudo”, da Associação portuguesa de 
nutricionistas. A professora faz a sua leitura.

Segue-se a análise do vocabulário  
e da mensagem do texto.

5 min

10 min

Computador
Ficha de 
trabalho
— Parte 1

Ficha de 
trabalho

- Interpretar o texto 
em registo escrito.

Compreensão 
escrita

Expressão 
escrita

Continua-se com uma leitura silenciosa 
e segue-se uma leitura dialogada, após 
distribuição. Resolve-se uma ficha de 
interpretação acerca da do texto analisado.

15 min Computador
Ficha de 
trabalho
— Parte 2

Tabela 3 Plano de aula da disciplina de Português
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rEsultAdos
Sujeito 1
Aluno com NEE de tipificação cognitiva. Relaciona-se com 
os adultos e apresenta dificuldade em se relacionar com 
os pares. Gosta de utilizar as tecnologias de informação e 
comunicação revela competências na ótica do utilizador. 
Apresenta dificuldade na aquisição de competências, em 
concentrar a atenção, em pensar, em ler e em escrever, em 
realizar cálculos, em realizar tarefas múltiplas, em comu-
nicar mensagens orais, em comunicar e receber mensagens 
não verbais, na discussão e na manipulação de objetos. 

Regista-se evolução ao nível do interesse e entusias-
mo; na sociabilização com os colegas e na partilha de dú-
vidas. Parecem contribuir para as alterações: a motivação 
pela curiosidade gerada, como princípio neuroeducativo; 
a ligação das atividades aos saberes e interesses do aluno, 
usando das novas tecnologias; a apresentação e interpre-
tação faseada dos enunciados; o reforço positivo com o ob-
jetivo de motivar para a realização da tarefa e o destaque 
dos sucessos alcançados; o trabalho de pares; as ativida-
des práticas de recolha de dados; e a empatia e segurança 
estabelecidas com os docentes da turma. Na Tabela 4 apre-
sentam-se as evidências dos ganhos decorrentes das ativi-
dades realizadas. 

O aluno revela uma clara alteração ao nível dos seus 
comprometimentos ao nível da atividade e participação, 
que constam no seu PEI. No final do ano letivo registam-se 
ganhos positivos de aprendizagens.

Sujeito 2
Aluno com NEE de tipificação cognitiva. Gosta de praticar 
desporto e atividades ao ar livre. Manifesta dificuldade em 
se relacionar com os adultos e com os pares, procurando  
a sua companhia mas não interage com estes. Revela  
dificuldade em imitar, direcionar a atenção, adquirir con-
ceitos, no cálculo e na resolução de problemas, na tomada 
de decisões, na realização de uma tarefa única, em co-
municar e em receber mensagens orais e mensagens não  
verbais, na discussão e na manipulação de objetos. 

As alterações verificadas listam-se em: ganhos na 
concentração durante a execução dos trabalhos; o interes-
se e entusiasmo na execução das tarefas; o à vontade no 
contacto com os adultos; a apresentação de dúvidas; e os 
relatos espontâneos das suas vivências. Inferimos que os 
fatores promotores das alterações foram a persistência na 
motivação através da promoção da curiosidade e da emo-
ção como princípios neuroeducativos; atividades vincula-
das com os saberes do aluno e interesses do aluno; a formu-
lação de indagações para originar resolução das questões; 
a apresentação e a interpretação fracionada dos enun-
ciados; o reforço positivo e a valorização dos sucessos; e 
a empatia e confiança estabelecidas com a professora de 
educação especial. Na Tabela 5 apresentam-se as evidên-

cias relativas aos ganhos de capacidades após o desenvol-
vimento das atividades. 

O aluno manifesta alteração ao nível das atividades 
em que tem um desempenho mais comprometido. No 3.º 
período letivo, registam-se alterações pouco significativas 
em algumas das categorias consideradas. A avaliação de 
final do ano letivo é reveladora de evolução excetuando-
se a categoria “tomar decisões” onde a evolução foi pouco 
significativa. Na Tabela 6 apresentam-se os resultados da 
avaliação dos alunos, ao longo do ano letivo.

Ambos os sujeitos apresentaram uma evolução favo-
rável nos 5 momentos de avaliação. Considera-se que as in-
tervenções foram promotoras dos ganhos no desempenho, 
a nível emocional, na autoconfiança e nas inter-relações.). 

CoNsIdErAçõEs FINAIs 
A realização de atividades de cariz funcional com alunos 
que apresentam comprometimentos graves ao nível da 
atividade e participação, alicerçadas numa avaliação de 
necessidades, permite perceber que foram desenvolvidas 
atitudes positivas relativamente às aprendizagens em con-
texto escolar e estimulada a motivação. 

Com base no sucesso da ação desenvolvida, parece 
fundamental que se proceda ao diagnóstico dos interesses 
pessoais dos alunos, do seu meio sociocultural para além 
dos perfis individuais de funcionalidade para uma inter-
venção eficaz. O programa de capacitação a implementar 
tem de ser personalizado e dirigido individualmente para 
que produza efeitos imediatos nos desempenhos dos sujei-
tos envolvidos. Os fatores ambientais, em meio escolar e o 
trabalho desenvolvido em colaboração com todos os pro-
fissionais, suportado na CIF e com base no PEI dos sujeitos, 
tendem a contribuir para a aquisição de aprendizagens. A 
implementação de sequências didáticas, com o objetivo de 
capacitar crianças com dificuldades intelectuais, promo-
toras de desempenhos práticos permite atingir ganhos em 
competências. Desenvolver atividades que estimulem as 
crianças com NEE, que originem interesse e curiosidade 
parece ser, segundo os princípios neuroeducativos, o pon-
to de partida para a planificação de atividades educativas.

Atividade e Participação Jan Fev mar Abr mai Jun

d155.3 (Adquirir competências) + - + + + + +

d160.3 (Concentrar a atenção) + - + - + + + +

d163.3 (Pensar) + - + - + - +- +- +-

d166.3 (Ler) + - + - + - +- + +

d170.3 (Escrever) + - + - + - +- +- +-

d172.3 (Calcular) + - + - + - +- + +

d220.3 (Realizar tarefas múltiplas) + - + - + + + +

d310.1 (Comunicar  
mensagens orais) 

+ - + - + - +- + +

d315.2 (Comunicar e receber mensagens não verbais) + - + - + - +- +- +

d355.3 (Discussão) + - + - + - +- + +

d4402.3 (Manipular) + - + + + + +

d4454.2 (Atirar) - + - + - +- + +

d4455.2 (Apanhar) - + -  + - +- + +

Tabela 4 Evidências relativas aos efeitos na atividade e participação do sujeito 1.

Nota:
“s.a.” – sem alterações; 
“+ -” – alteração pouco significativa; 
“+” – evolução positiva.

Atividade e Participação Jan Fev mar Abr mai Jun

d130.2 (Imitar) + - + + + + +

d160.3 (Concentrar a atenção) - - +- +- + +

d1378.3 (Adquirir conceitos) - + - + +- + +

d150.3 (Aprender a calcular) + - + - + - + + +

d175.3 (Resolver problemas) + - + - + - +- +- +

d177.3 (Tomar decisões) - - + - - +- +-

d210.3 (Realizar uma única tarefa) + - + - + - +- + +

d310.2 (Comunicar e receber mensagens orais) + - + - + - + + +

d315.2 (Comunicar e receber mensagens não verbais) + - + - + + + +

d350.2 (Conversação) + - + - + - +- +- +

d355.3 (Discussão) + - + - + - +- + +

d4402.2 (Manipular) + - + + + + +

d4454.2 (Atirar) + - + + + + +

Tabela 5 Evidências relativas aos efeitos das atividades e da participação do sujeito 2.

Nota:
“s.a.” – sem alterações; 
“+ -” – alteração pouco significativa; 
“+” – evolução positiva.
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rEsumo 
Este artigo analisa a Política Nacional para 
a Educação Inclusiva de Timor-Leste. Este 
artigo argumenta que o Governo de Timor
-Leste (GTL) ao aprovar a Política Nacional 
para a Educação Inclusiva não tomou em 
consideração os resultados do diálogo com 
diversas instituições e organizações envol-
vidas na promoção dos direitos humanos 
das pessoas com necessidades especiais. 
Adiando deste modo, promoção de medi-
das especificas para promover o acesso ao 
Ensino superior, propor ações adequadas 
ao contexto sociocultural para promover 
a língua gestual como uma das línguas 
oficiais do país, a par do Tétum e do Portu-
guês, o combate ao estigma e a regulamentar a necessida-
de de proteger estudantes com necessidades especiais das 
alterações da imprevisível Política Linguística.

PAlAVrAs-CHAVE
Educação inclusiva. Ensino Superior. Timor-Leste. Língua.

1. INtrodução 
O acesso a educação é umas das características defini-
doras dos finais do século XIX, a educação deixou de ser 
restrita à aristrocracia e gradualmente universalizou-se a 
todos independentemente da sua condição social e passou 
a ser um elemento indissassociável da igualdade de opor-
tunidades e de construção das sociedades modernas. É 

exemplo disto, a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem de 1948, a Convenção 
Relativa à Luta Contra a Discriminação no 
Campo de Ensino de 1960 e o Pacto Inter-
nacional dos Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais, de 19661.

Estes documentos internacionais alia- 
dos ao Relatório da UNESCO relativo a 
Educação Especial (1968) juntamente com 
os trabalhos realizados por cientistas como 
Maud Mannoni (1977) revolucionaram o 
dialógo sobre crianças com necessidades 
especiais, ressalvando a necessidade de ga-
rantir que crianças com necessidades espe-
ciais2 tenham acesso a educação e igualda-
de de oportunidades em todos os domínios 

da vida socioeconómica e a importância do envolvimento 
dos pais para a prossecução deste objetivo3. 

Entretanto, considera-se como marco fundamental da 
educação inclusiva a Lei de Educação para Todos os Porta-
dores de Deficiência aprovada pelo Congresso dos Estados 
Unidos da América em 1975 (EHA, sua sigla em inglês), esta 
lei preconizou os seguintes aspetos fundamentais4:

1. A acessibilidade e gratuitidade dos serviços de educação 
especial a crianças que dele necessite (free appropriate 
public education). 

2. Avaliação das crianças com deficiências e com base 
neste plano formular um plano individual educacional 
com a colaboração dos pais (individualized education 
plan).
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lEgISlAçãO CONSulTADA 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro 

suj Por Ing Esp His geo mat CN CFQ EV EF EmrC Ed Cid AV

1

4 3 3 3 3 4 S S S S- - 4 1

4 3 3 4 3 4 B S S S - 4 2

4 3+ 3 4 4 4 S S S S- 5 3 3

4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4

4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5

2

4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 - 4 1

4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 - 3 2

4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3

4 3+ 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4

4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5

Tabela 6 Resultados da avaliação

Nota:
Suj – sujeitos; ME – medidas educativas; Por – Português; Ing – Inglês; 
Esp – Espanhol; his – História; geo – Geografia; Mat – Matemática;
CN – Ciências da Natureza; CFQ – Ciências Físico-Químicas; 
EV – Educação Visual; Mus – Música; Av – avaliações; 

1 – 1ª intercalar; 2 – 1º período letivo; 3 – 2ª intercalar; 
4 – 2º período letivo; 5 – 3º período letivo.
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3. Ambiente educacional menos restritivo possível, que 
consistia na inclusão de estudantes nas escolas e classes 
regulares para possibilitar a máxima interação dos estu-
dantes (least restrictive environment).

Hoje, são vários documentos internacionais que re-
conhecem e promovem a igualdade no acesso à educação, 
destacando-se, a Convenção dos Direitos da Criança de 
1990 ratificada por mais de 191 países5, a Declaração de 
Jomtien, 1990, e mais recentemente a Declaração de Sa-
lamanca Sobre Princípios, Política e Práticas na Área das 
Necessidades Educativas Especiais, 1994. Atualmente, a 
maioria dos países garante em seus diplomas legais, o di-
reito à educação (Bobbio, 2004). 

É dentro deste contexto da universalização do acesso 
à educação que Timor-Leste consagrou o direito à educa-
ção na sua Constituição6, preparou o Plano Estratégico da 
Educação 2011-2030 (PENE), formulou a Política Nacional 
Para a Inclusão e Promoção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (2012) e elaborou outros instrumentos legais 
tais como a Política Nacional para a Educação Inclusiva.

Para efeitos de análise, este artigo está dividido em 
cinco partes. A primeira parte analisa a universalização 
da educação especial no contexto do direito ao acesso à 
educação. A segunda parte analisa o contexto histórico da 
educação inclusiva em Timor-Leste. A terceira parte dis-
cute a sustentabilidade da Política Nacional da Educação 
Inclusiva em Timor-Leste. A quarta aborda a política lin-
guística e as consequências da sua imprevisibilidade. Por 
último a conclusão.

2. CoNtEXto HIstÓrICo dA EduCAção INClusIVA 
Em tImor-lEstE 
Timor-Leste, oficialmente conhecido como República De-
mocrática de Timor-Leste, é um país localizado no Sudeste 
Asiático, que consiste na parte oriental da ilha de Timor, o 
enclave de OeCusse Ambeno, a ilha de Ataúro e o ilhéu de 
Jaco7. Partilha fronteira terreste com a Indonésia e frontei-
ra marítima com a Austrália. Tem uma extensão territorial 
de 14 874 de quilómetros quadrados e segundo a Direcção 
Geral de Estatística de Timor-Leste tem uma população 
total de 1.183.2428. 

Foi colónia portuguesa durante 500 anos e em 1975 
tornou-se num país independente, contudo, no mesmo ano 
foi invadido e ocupado pela Indonésia por vinte e quatro 
anos, que culminou em 1999 com o voto a favor da autode-
terminação e em 20 de Maio de 2002, o primeiro governo 
constitucional tomou posse, e Timor-Leste ratificou a Car-
ta das Nações Unidas9. 

Desde então, Timor-Leste tem investido na reestru-
turação do sistema educacional de modo a reflectir as 
premissas constitucionais do reconhecimento ao acesso a 
educação e à instrução prevista no artigo n.° 59 da Cons-

tituição de Timor-Leste. Todavia, a regulamentação de 
políticas públicas na área da educação inclusiva tem sido 
lenta, por exemplo, oito anos depois da aprovação da Carta 
Magna, foi aprovada a Lei n.° 14/2008, que aprova a Lei de 
Bases da Educação (LBE). A LBE tem a particularidade de 
legislar sobre o direito de provisão de condições adequa-
das ao desenvolvimento e pleno aproveitamento das capa-
cidades das crianças com necessidades educativas especí-
ficas, de natureza fisíca e mental no ensino básico.

3. CoNtEXto HIstÓrICo dA EduCAção INClusIVA 
Em tImor-lEstE 
Antes de analisar a Política Nacional para a Educação In-
clusiva, é importante mencionar políticas públicas que 
norteiam o sistema educacional timorense. Dentre essas 
políticas destaca-se o Plano Estratégico de Desenvolvimen-
to (PED) 2011-2030 que define uma educação de qualidade 
como visão orientadora das políticas educacionais e ações 
destas advenientes, enunciando que "crianças timorenses 
devem ir à escola e receber uma educação de qualidade que 
lhes dê os conhecimentos e as qualificações que lhes permi-
tam vir a ter vidas saudáveis e produtivas, contribuindo de 
forma ativa para o desenvolvimento da Nação".10 

Outra política relevante para o presente artigo, é o 
Plano Estratégico Nacional da Educação (PENE) 2011-
2030 que propõe como objetivo a longo prazo para a In-
clusão Social "Promover os direitos educacionais de grupos 
sociais marginalizados (grupos aos quais normalmente é 
negado o acesso a direitos e serviços devido às suas condi-
ções socioeconómicas, etnicidade, língua, religião, idade, 
género, deficiência, estatuto de portador de ViH, estatuto 
de imigrante, ou ao local onde residem), assegurando o ple-
no acesso às mesmas oportunidades, direitos e serviços que 
o resto da sociedade".

Este plano propôs atividades concretas para o desen-
volvimento e implementação de uma política de Inclusão 
Social no âmbito da educação. Dentre as medidas propos-
tas destaca-se: “ desenvolver um programa de investimento 
financeiro que estime os custos de implementação da po-
lítica de Inclusão Social”.11 Contudo, a Política Nacional 
para uma Educação Inclusiva ignorou a maioria das ativi-
dades propostas e não conseguiu avançar com atividades  
a curto, médio e longo prazo, tão pouco indicadores  
de desempenho e muito menos um custo financeiro da  
aludida Política.

Esta falha pode dever-se ao facto de a Política englo-
bar num único documento ações para diferentes grupos. 
O mérito de incluir todos os grupos alvo num único docu-
mento é a de retirar o fardo ao legislador de ter que regular 
um quadro normativo próprio para cada grupo específico. 
A desvantagem é que o GTL não tomou em consideração 
os resultados das consultas havidas com diversos setores 
da sociedade que trabalham especificamente com pessoas 

com necessidades especiais. Esta falta de inclusão das vá-
rias sensibilidades destituí a Política Nacional para uma 
Educação Inclusiva de ownership12 e sustentabilidade que 
se pretende em políticas com âmbito nacional e cujo objeto 
de ação alcancem vários segmentos da sociedade.

Mesmo assim, a formulação da Política Nacional para 
uma Educação Inclusiva é louvavél, porque são poucas as 
ações do GTL neste sentido, a título de exemplo, a única 
conferência deste genêro realizou-se em 2010 sob o tema 
“Realizar Educação para Todos”13, a Lei n.° 14/2008, que 
aprova a Lei de Bases da Educação (LBE), os Decretos-Leis 
n.º 03/2015 e n.º 4/2015, que aprovam o Currículo Nacional 
de Base da Educação Pre-Escolar e o Currículo Nacional 
de Base do Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Básico, 
ambas as legislações reconhecem a contribuição de todas 
as crianças independentemente das suas necessidades es-
peciais. É importante sublinhar que em Timor-Leste ainda 
está por ratificar a Convencão sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência. 

De modo que, apesar da falta de coordenação e diálo-
go institucional que a Política Nacional para uma Educa-
ção Inclusiva carece, esta tem o mérito de preencher um 
vazio. Numa abordagem mais detalhada da Política Nacio-
nal para uma Educação Inclusiva14, podemos entender que 
no quadro de Respostas aos Desafios Encaradas pelas 
Populações no Sistema Educativo, "o desenvolvimento de 
programas técnicos específicos para prover formação supe-
rior equivalente para as pessoas portadoras de deficiência" 
não sugere medidas concretas para universidades públi-
cas, privadas e politécnicas prepararem-se para a recep-
ção de estudantes com necessidades especiais.

A preparação para a recepção de estudantes com ne-
cessidades especiais no ensino superior, involve mais do que 
a construção de instituições de ensino modernas que pro-
movem a facilidade de acesso a todos, campanhas de sen-
sibilização e outras medidas aludidas na Política Nacional, 
requer também atividades específicas para o acesso ao en-
sino superior e estas devem ser motivo de reflexão e devem 
incluir perguntas que incidam sobre os seguintes aspectos: 

1. Quais são as ações adequadas ao contexto sociocultu-
ral que contribuem para garantir o acesso ao ensino  
superior?

2. Como é que o Estado pode apoiar as instituições do ensi-
no superior para a aquisição de equipamentos, materiais 
didácticos e escolares, de modo a prepararem-se para 
acolher estudantes com necessidades especiais?

3. Quais as metodologias de ensino que podem ser imple-
mentadas para contribuir que estudantes com neces-
sidades especiais tenham formação superior e como 
avaliar estudantes sem estigmatizar ou suscitar senti-
mentos de condescendência?

As respostas as estas questões específicas têm o po-
tencial de contribuir para o aumento de pessoas com ne-
cessidades especiais no ensino superior porque, segundo 
os dados fornecidos pela Direcção Geral de Estatística de 
Timor-Leste15, somente 649 pessoas com necessidades es-
peciais frequentou o ensino superior. É imperiosa a inter-
venção de atores sociais e governamentais para reverter 
este cenário e que a se modifique para acolher o aluno,  
moldando os seus processos de exclusão social nesse senti-
do, o que requer que docentes estejam dotados de ferramen-
tas necessárias para ensinar em classes heterogéneas16.

Apesar da Política Nacional para uma Educação In-
clusiva mencionar no seu objetivo 6 "o apoio à saúde públi-
ca e emocional das crianças por meio de políticas contra a 
intimidação e o castigo corporal", as propostas dos destina-
tários deste diploma não estão incorporadas nesta legis-
lação, é necessário auscultar associações que trabalham 
com pessoas com necessidades especiais — como Raes 
Hadomi Timor Oan17 que significa a Associação dos Defi-
cientes, Associação dos Cegos de Timor-Leste (ACTL), — a 
Polícia Nacional de Timor-Leste, a Procuradoria da Repú-
blica para versar-se sobre a componente policial e criminal 
de crimes contra a pessoa com necessidades especiais.

Adicionalmente, a Política Nacional para uma Edu-
cação Inclusiva perdeu a oportunidade de formular polí-
ticas multisetoriais para promover a educação para todos, 
como exemplo, a LBE preconiza no seu artigo 29°, cursos 
profissionais para estudantes com necessidades especiais 
mas falta a esta Política propostas da Secretaria de Esta-
do da Formação Profissional e do Emprego (SEFOPE) para 
elaboração de políticas específicas para promover a forma-
ção profissional coerente e adequada assim como também 
acolheu as estratégias propostas na Política Nacional para 
Inclusão e Promoção dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência18, que advoga dentre várias estratégias o reconhe-
cimento da língua gestual como língua oficial19.

Para além da ausência do dialógo com instituições aci-
ma mencionadas, a Política Nacional para uma Educação 
Inclusiva carece de propostas provenientes do Ministério 
da Solidariedade Social (MSS) que tem como responsabi-
lidade promover a frequência do ensino básico obrigatório 
a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade 
e/ou exclusão social ou que mereçam protecção especial por 
parte do Estado20.

Para além disto, a Política Nacional para uma Edu-
cação Inclusiva não apresenta políticas específicas para 
fortalecer e expandir alfabetização21, que é da responsa-
bilidade da Direcção do Ensino Recorrente no Ministério 
da Educação22, a quem compete implementar, monitorizar, 
avaliar e definir a política do Ensino Recorrente. Face ao 
âmbito do Ensino Recorrente julgo ser necessário pesquisa 
para verificar de que forma o Ensino Recorrente em Timor
-Leste está a promover a alfabetização das pessoas que não 
completaram o Ensino Básico ou que têm idade superior 
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à indicada para a frequência nesse nível de escolaridade23.
Ainda, o Ministério da Educação de Timor-Leste, for-

mulou a Política Nacional para uma Educação Inclusiva 
sem ter efetuado um levantamento prévio de dados so-
bre o número de estudantes com necessidades especiais 
no sistema educacional e o tipo de necessidade de modo 
a informar as políticas públicas nesta área24. O inquérito 
pela NGO Plan International (2008) estimava a existência 
de 2.000 crianças com deficiências, ou seja, 1 em cada 100 
crianças que frequentam instituições educacionais públi-
cas em Timor-Leste25 tem necessidades especiais. 

É verdade que não existem respostas certas e que Polí-
tica Nacional para uma Educação Inclusiva não exaustará 
acções mas espera-se que políticas públicas com âmbito 
como a educação inclusiva sejam precedidas de um con-
senso nacional.

A ausência deste consenso nacional sobre a Educação 
Inclusiva não permite que o GTL promova e assegure o 
cumprimento do postulado na Constituição e vários acor-
dos internacionais que Timor-Leste ratificou no âmbito da 
promoção da educação, tais como a Convenção dos Direi-
tos da Criança, a Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW) 
e a Declaração Universal dos Direitos do Homem26. 

A dificuldade de assegurar o direito à educação, 
conforme manda a Constituição timorense, e as obriga-
ções derivados dos tratados internacionais assinados por  
Timor-Leste, estão também relacionadas com o facto de 
que até hoje a ratificação da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência se encontrar ainda pendente e 
pela ausência de uma política linguística, que define clara-
mente a língua de instrução no sistema educacional.

4. A ImPrEVIsIbIlIdAdE NA dEFINIção dA lÍNguA 
dE INstrução 
Conforme acima exposto, Timor-Leste aprovou o Currí-
culo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar aprovado 
pelo Decreto-Lei n.° 3/2015 de 14 de Janeiro, implementa o 
currículo nacional multilíngue e multicultural através do 
uso da primeira língua das crianças27 e o Currículo Nacio-
nal de Base do Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Básico, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2014 de 14 de Janeiro, que 
preconiza a aprendizagem da primeira língua para as lín-
guas oficiais28.

Estas transformações na definição das línguas de ins-
trução contradizem a Constituição timorense que consa-
grou o tétum e o português como línguas oficiais29 assim 
como com a LBE que regulamentou as linhas mestras esta-
belecidas pela Constituição sobre o uso das línguas oficiais 
no sistema de ensino30.

Esta indefinição sobre as línguas de instrução é preo-
cupante se atendermos os dados estatíscos do Censo De-
mográfico de 2015, que num total de 37.651 de 1.089.672 da 

população acima de 3 anos de idade sofre de um tipo de 
deficiência, estas constantes mudanças têm um impacto 
negativo no sistema de ensino educacional geral ou espe-
cial, porque os estudantes estão sujeitos a experimenta-
ções que não levam em consideração as suas habilidades. 
Face a esta mudança na política linguística é importante 
pesquisa sobre o impacto da indefinição das línguas de 
instrução nas crianças com necessidades especiais.

Sem entrar no debate sobre o mérito do Projecto Edu-
cação Multilíngue Baseada na Língua Materna ou do seu 
impacto adverso na construção da identidade nacional, 
"(Giblin, 2002 como referido em Soares 2016, p.78). "

O facto é que é fundamental provermos a educação 
das pessoas, inclusive os portadores de deficiência de igual-
dade de oportunidades (Sassaki, 2002, p.41). Esta obriga-
ção deriva não somente da Constituição, mas também dos 
tratados internacionais que Timor-Leste ratificou, como já 
foi anteriormente exposto.

5. CoNClusão 
Em suma, ao precludir da formulação de políticas públi-
cas específicas para grupos sujeitos a exclusão social, 
o GTL perdeu uma oportunidade de cumprir com a pre-
missa constitucional e com as obrigações internacionais 
resultantes dos acordos ratificados no âmbito da Educa-
ção para Todos. Esta preclusão destituí a Política Nacio-
nal para uma Educação Inclusiva de ownernship porque 
atores sociais envolvidos na promoção da educação inclu-
siva para as pessoas com necessidades especiais ou com 
interesse neste assunto devido ao seu trabalho com outros 
grupos sociais não foram auscultadas, tornando esta Po-
lítica Nacional num quadro legal de intenções. A Política 
Nacional para uma Educação Inclusiva ainda está por ser 
formulada em Timor-Leste porque a actual política é uma 
política de exclusão.
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O Apoio a Jovens Ex-Acolhidos visa o acompanha-
mento e aconselhamento contínuos, nos quais são traba-
lhados e postos em prática os projetos de vida, ferramentas 
que permitem estimular e trabalhar as competências de 
autonomia, bem como promover o bem-estar do indivíduo. 
Em algumas situações, a intervenção junto destes jovens 
é de natureza terciária, nomeadamente no apoio ao alo-
jamento, alimentação, medicação, tratamento de depen-
dências, etc., como forma de combater mendicidade, indi-
gência ou até delinquência. Há ainda o tipo de apoio mais 
pontual, nomeadamente por questões de natureza jurídica 
e financeira (Nacionalidade, IRS, contratos de trabalho, 
etc.). Independentemente da natureza do pedido, realizado 
pelos próprios ou encaminhado por terceiros, a resposta é 
sempre planeada e executada consoante as necessidades 
de cada um e, portanto, bastante individualizada. 

Relativamente ao 2º eixo, Intervenção em Casas de 
Acolhimento, a PAJE intervém junto de jovens em pré-au-
tonomia e junto de cuidadores (técnicos, monitores, au-
xiliares…). A resposta surge com o objetivo de apoiar as 
Casas de Acolhimento, enquadrando esta resposta social, 
disseminando boas práticas, potenciando o trabalho em 
equipa, etc. 

Neste âmbito, a Plataforma PAJE desenvolveu quatro 
programas, são eles a “Semana Real(izada)” — um proje-
to que pretende colocar jovens ainda acolhidos em situa-
ção análoga à de uma “vida real”, durante uma semana, 
fora da Casa de Acolhimento, com o objetivo de retardar 
a emancipação precoce e mal planeada e/ou avaliar as 
competências já adquiridas e as que necessitam ainda ser 
trabalhadas; O programa de intervenção para jovens em 
pré-autonomia — “Um Jeito Feliz de (Ha)ver (a) Vida”; O pro-
grama de formação para cuidadores “Ser Acolhido… para 
Saber Acolher” e um programa de Follow-Up — “(En)cami-
nhar para a Inclusão”. 

A Plataforma PAJE é uma Associação de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, e 
tem como principal objetivo apoiar jovens 
com historial de acolhimento residencial, 
estimulando e potenciando as suas compe-
tências individuais, a autonomia, com o fim 
de uma plena integração na sociedade.

A Associação oficializou-se em 2016, após vários anos 
de trabalho junto desta população e de um grupo de pes-
soas se ter deparado com a carência de amparo com que os 
jovens se confrontam no período pós-acolhimento. 

O próprio nome, PAJE, para além de constituir um 
acrónimo cujas letras são inteiras de significado — Pla-
taforma de Apoio a Jovens (Ex)acolhidos —, define desde 
logo a missão da Associação, pois segundo algumas tribos 
indígenas da Amazónia, o Paje é quem orienta, o guia que 
indica caminhos e aconselha. 

Este grupo de pessoas, todas elas voluntárias, ao 
compreenderem e entenderem o mundo do acolhimen-
to residencial de forma holística, facilmente concluíram 
que é necessário criar mais respostas e intervir em di-
ferentes eixos para que seja possível melhorar o perfil 
dos jovens à saída, e assim promover transições saudá-
veis. Deste modo, a Associação atua sob três diferentes  
eixos: 

1º – Apoio a Jovens Ex-acolhidos; 

2º – Intervenção em Casas de Acolhimento

3º – Valor Humano.

Caminham ao nosso lado... por Isabel borges 

PAJE — Plataforma de Apoio  
a Jovens (Ex)acolhidos
«A PAJE fez-me acreditar que era possível ter dignidade!  
Por vezes, basta um telefonema e a confiança substitui  
a solidão.»
Testemunho de um jovem ex-acolhido apoiado

— João Pedro Gaspar

Imagem 2. Intervenção com jovens acolhidos  
(Lares de Acolhimento de Portalegre).

Imagem 1. Apoio a Jovem Ex-acolhido  
(foto do Jornal o Público)

Imagem 3. Intervenção e ação de sensibilização na escola Jaime 
Cortesão em Coimbra
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No terceiro eixo de intervenção, Valor Humano, pre-
tende-se divulgar e sensibilizar a população para a reali-
dade do Acolhimento Residencial, através da mobilização 
de voluntários, de campanhas de rua, de ações em escolas, 
participação em eventos e ainda através da investigação e 
divulgação científica.

No âmbito da Investigação científica, destaca-se a 
participação e o primeiro prémio obtido na categoria de 
melhor projeto no ICCA 2017 (International Conference on 
Childhood and Adolescence), o que reflete em larga medida 
a aprovação social e científica relativamente à necessidade 
do projeto PAJE (imagem 5). 

Ainda neste campo de ação, e aproveitando o momen-
to para assinalar e comemorar o primeiro ano de existên-
cia da Plataforma PAJE, decorreram em Abril do corrente 
ano as I Jornadas PAJE. 

O evento contou com a presença de profissionais de 
vários pontos do país e proporcionou momentos de parti-
lha entre técnicos, cuidadores, jovens ex-acolhidos (teste-
munhos na 1ª pessoa), bem como a identificação, unânime, 
de qual ou quais as direções a seguir e os obstáculos a su-
perar no âmbito do acolhimento residencial.

Resulta das sinergias dos diferentes investigadores da 
Infância e Juventude dos vários pontos do planeta (alguns 
dos quais são membros PAJE), surgiu o livro Acolhimento 
Juvenil no Mundo, com Coordenação dos Presidente e Vice
-presidente da Associação, e cuja receita reverte totalmen-
te a favor da mesma (imagem 9). 

“A existência é tecida de transições, de mudanças, 
num mundo cada vez mais incerto, injusto e estranho. 
Esta Obra é dedicada à reflexão sobre as crianças e 
os jovens que tendo ficado na margem acabaram por 
ser arrastados pelo rio da Solidão. E ao desaguar no 
mar são náufragos de si. Mas há sempre alguém que 
está na praia da esperança, para acolher estes frágeis 
seres(…)”

Impedida, ainda, de concorrer a apoios estatais ou co-
munitários (por não ter completado 2 anos de existência), 
a Plataforma funciona totalmente com base no voluntaria-
do, angariando fundos através de benfeitores, campanhas, 
eventos e dos mais de uma centena de associados, sendo 
que o número 100 foi, simbolicamente, atribuído ao Éder 
— jogador de futebol da seleção nacional, também ele um 
jovem ex-acolhido —, por desde a primeira hora, e muito 
empenhadamente, ter apadrinhado a PAJE. 

O trabalho diário é assegurado por uma equipa multi-
disciplinar de voluntários (das áreas de Psicologia, Educa-
ção, Saúde, Direito, Serviço Social, Contabilidade) — todos 
essenciais para a sustentabilidade da Plataforma —, inte-
grando ainda estagiários da OPP (Ordem dos Psicólogos 
Portugueses) e estágios curriculares de diferentes áreas. 

Imagem 5. Prémio ICCA

Imagem 4. Voluntários em campanha de Sensibilização  
— noites Queima das Fitas 2017

Imagem 8. Jantar de 1º aniversário e de encerramento das I Jornadas 
PAJE

Imagem 6. I Jornadas PAJE – Sessão de Abertura

Imagem 7. I Jornadas PAJE – testemunhos na 1ª pessoa

Imagem 9. Livro acolhimento Juvenil no Mundo

São também mais-valias quer para a intervenção  
direta nos casos, quer para a divulgação e angariação  
de fundos para associação, as parcerias e os protocolos  
já firmados com várias entidades comerciais e institucio-
nais, como são os casos do Instituto de Apoio à Criança,  
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da  
Universidade de Coimbra, da APDES, da Rede de Tráfico 
de Seres Humanos, da KonKrets, da Modatex, entre outros.
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Imagem 12. Final da caminhada solidária “Passadiços do Paiva”

Imagem 11. 1ª Caminhada solidária – pelos caminhos de Santiago 

Imagem 10. Voluntários em Campanha de Natal2016 pela Baixa de 
Coimbra

Obra que aborda as características específicas desta pro-
blemática, incidindo especialmente em algumas dificulda-
des ao nível do desenvolvimento da linguagem oral, com  
consequências na interação social.

Os primeiros quatro capítulos deste livro, possibili-
tam o conhecimento e contribuições de diferentes autores, 
no que se refere a estudos em relação a questões funda-
mentais sobre indivíduos com a referida síndrome e sua 
relação com o desenvolvimento da linguagem. 

Os quatro restantes capítulos, destinados à interven-
ção nos diferentes níveis de linguagem, sugerem propostas 
para uma estimulação adequada. Elencando alguns testes 
mais específicos propõem ainda atividades práticas sim-
ples, mas muito pertinentes, no sentido de uma interven-
ção distinta e sintetizada de estratégias de intervenção fo-
nológica, morfosintática, léxico-semântica e pragmática.

— Elvira Cristina Silva

recensão

La comunication oral  
en el Síndrme de Down
Textos:
Alica Jiménez Garcia

Editora:
Ciencias de La Educación Preescolar y Especial  
(2014)
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Instantes inclusivos…

Em tempos natalícios
— Elvira Cristina Silva

Em tempos natalícios corre a azáfama e nela a procura de 
livros relacionados com o tema.

Inúmeros são os títulos que incidem ou que circun-
dam a temática. A opção nunca é fácil. Na minha preferên-
cia estão os que se elevam para além do tema, tecendo o 
fio das palavras e dos afetos, sacudindo as mentes com as 
questões da vida para além de um marco anual. Num re-
gisto que medeia a comemoração num tempo que se apela 
à importância da família, à partilha e à dádiva percorre-
se eventualmente um tempo do percurso da infância que 
desaparece depressa demais. É nesse tempo da memória 
de infância, dos tempos mais demorados e bucólicos, mis-
turados com os cheiros e as correrias próprias da infância, 
que recaem as minhas escolhas.

Abordando o natal, agitando os apegos e apelando à re-
flexão natural das coisas, muitos são os livros que brincam 
com os mistérios do pai natal e a sua própria existência.

Exemplo disso é o hi-
lariante Sabes, Maria, o Pai 
Natal Não Existe de Rita 
Taborda e Luís Henriques. 
Caminho (2008). 

Com humor e sentido 
critico Rita Taborda Duar-
te transforma um assun-
to cliché numa deliciosa 
trama psicológica. No seio 
familiar, um irmão que-
bra o deslumbramento da 

existência do velho de barbas brancas, questionando não 
só o imaginário infantil que existe em todos nós, como 

coloca a questão da identidade e reconhecimento do pró-
prio pai natal. As ilustrações de Luís Henriques, numa li-
nha gráfica de tinta da china e utilização de lápis, que tão 
bem completam habitualmente a mestria humorística da 
autora, transporta-nos para alguns ambientes isotéricos 
que adultos mais atentos reconhecerão. As crianças, essas, 
não ficarão indiferentes, quer a toda a teia textual, como 
ao inesperado final que se deseja numa narrativa reflexiva 
que efetivamente sossega e clarifica as nossas dúvidas e sa-
tisfaz os nossos desejos e crenças mais fervorosas. 

Dúvidas que a existir, em muitos casos, são as crian-
ças que explicam aos adultos. É o que acontece em:

Eu Sei Tudo Sobre o Pai Natal de Nathalie Delebarre e 
Aurélie Blanz. Editorial Presença (2010). 

Livro no qual, o narra-
dor autodiegético, contra-
põe as afirmações e dúvi-
das dos adultos, relatando, 
enquanto observador do 
mundo que o rodeia, os 
seus pontos de vista sobre 
a existência do pai natal. 
Numa ilustração contem-
plativa e mágica a narrati-
va da imagem acompanha 
os pontos altos da descri-
ção textual numa circulari-

dade perfeita entre inicio e fim da história que as guardas 
nos oferecem. 

Humaniza-se a personagem idolatrada do pai natal 
com tudo que de humano e místico ele possui. Porque afi-

nal é um personagem de carne e osso, tal como nos remete 
a narrativa do livro: 

 As Férias do Pai Natal de Lourdes Custódio e ilustra-
ções de José Cardoso Marques. Campo das Letras (2001).

Humanizando a perso-
nagem do pai natal, elenca os 
seus contextos de vida fora 
da época natalícia. Um pai 
natal versátil, usufruindo 
das férias merecidas depois 
da época bucólica e agitada 
em que tem o seu destaque, 
munido de telemóvel e com-
putador portátil não descu-
rando nunca, a eterna faceta 
de responsável no que con-
cerne às suas tarefas. As ilus-
trações bastante coloridas 
numa composição analógica 

completam as descrições textuais.
Au Village des Péres Noel 

— Ken Kuroi e Junko Kanoh 
(Mango – 1991) Um percur-
so em forma de calendário 
que acompanha, durante os 
doze meses do ano, o quoti-
diano e rotinas da vida, não 
de um pai natal, mas de vá-
rios, na preparação e organi-
zação das tarefas até à noite mais esperada para todas as 
crianças da Terra. 

A ilustração remete para uma paleta de cores pastel, 
bem luminosa, conferindo uma certa simplicidade estética 
que harmoniza texto e imagem. 

Porque o natal é o ambiente da família Cinco Pais 
Natais e Tudo o Mais de 
Manuela Castro Neves e 
ilustrações de Maria Bou-
za. Máquina de Voar (2015), 
aborda acontecimentos em 
época de Natal, no conceito 
de família e das crianças na 
relação com esta, a magia, 
o humor, a alegria, numa 
narrativa crescente rechea-
da de elementos rítmicos, 
da aproximação da prosa 

à rima das palavras. Estas, a par da sua sonoridade, re-
metem para a cadência dos acontecimentos, com alguma 
previsibilidade dos mesmos, possibilitando de certo modo 
alguma cumplicidade de previsão das situações, devido ao 
efeito cumulativo da narrativa espiral a que as peripécias 
se vão sucedendo. Existe da parte da autora uma intenção 
na vertente lúdica e pedagógica na abordagem de concei-

tos matemáticos versando simultaneamente a questão dos 
afetos de uma família que se preocupa com a brincadeira 
do protagonista que procura cinco Pais Natais de chocola-
te, revestidos com papel de prata de cores garridas, a par 
dos preparativos natalícios habituais desta época festiva. 

A ilustração de Maria Bouza, numa paleta de cores 
pastel, alusiva à época festiva, de padrões também eles 
cumulativos, oferece a simetria entre o aspeto gráfico, em 
perfeita harmonia com o texto (também este sequencial). 

O aspeto geométrico da ilustração assemelha-se a 
uma construção de colagens e recortes, de nivelamento 
anatómico com alguma estilização bem próxima do deta-
lhe que é familiar das crianças. Estas reconhecem-se nesta 
síntese bidimensional, muito próximo das suas criações 
gráficas. 

Uma história que permite variadas leituras, podendo 
transgredir na sua sequência narrativa, como na leitura 
gráfica, oscilando entre cada acontecimento da vida diária 
e o desenrolar das mesmas para o desfecho final. Este, par-
ticularmente hilariante e feliz, da vida de um peru à mistu-
ra de bombons de mirtilos e limão.

O natal em família é feito de um tempo único de ex-
periências e brincadeiras, todas elas envoltas de algum se-
cretismo, existindo mesmo determinadas regras. É o que 
se passa contemplando:

 Attention Noel de Raphael Fejto — L'école des loisirs 
(2014) Constitui-se como 
um livro jogo, interativo; 
partindo de sinais de trân-
sito evoca determinadas re-
gras natalícias (obrigações, 
proibições e precauções) 
amovíveis que se destacam 
em cada página. 

Se, por exemplo, quan-
do neva, as crianças podem 
exibir o sinal da obrigação 
de fazer uma batalha de 
bola de neve aos pais, tam-

bém estes, por seu lado, podem exercer o sinal de proibi-
ção para pedir muitos presentes no momento de escrever  
a sua carta ao Pai Natal, mas claro, o inverso também  
é possível. Um modo lúdico e humorístico de revisitar  
e de agir durante a época de Natal. 

Livro grosso, cartonado, bastante robusto o que per-
mitirá que transversalmente crianças e adultos possam o 
utilizar e partilhar vezes sem conta. 

Milagre de Natal com texto de António Torrado e ilus-
trado por Inês Oliveira; Civilização editora (2008), é em si 
próprio uma autêntico milagre quer na delicadeza do tex-
to, como na ilustração quase cinéfila que nos embala para 
a azáfama do natal, das compras e das correrias a par das 
distrações eventuais de um pai natal. 

Um cachorro, evidente na capa é o mote da trama. 
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Abandonado na rua, acaba por chegar por engano, como 
se de um presente se tratasse, a casa de uma família que o 
confunde inicialmente por um peluche. Mas esta sinopse 
da narrativa é pobre para descrever todo um texto esme-
radamente poético e que nos coloca no papel do perso-
nagem abandonado e fragilizado, perante as pessoas que 
correm à pressa, focadas nas últimas compras, num tem-
po tão solidário. 

Existe uma versão mais recente com ilustrações de 
Tiago Pimentel (Edições Asa – 2016), nesta edição, o des-
fecho final é quase evidente na capa, ao contrário da pri-
meira edição onde toda a ilustração a par da narrativa, nos 
deixa em suspense até ao final da mesma. Em termos de 
ilustração, design gráfico e acabamento final, a minha pre-
ferência, vai sem dúvida para a primeira edição. 

Sonho de Neve do fascinante autor/ilustrador Eric Car-
le, editado em formato car-
tonado pela editora Kalan-
draka (2010) constrói uma 
analogia metafórica de um 
agricultor com o pai natal, 
fomentando uma narrativa 
simbólica sobre os mistérios 
desta festividade. As ilustra-
ções num agradável colorido 
de estilo “inconfundível” (de 
colagens e texturas a par de 

páginas em acetato) associadas ao fator surpresa, na inte-
ração com o público destinatário, tornando-o cúmplice de 
uma intensa experiência mágica, táctil e sonora. 

Na noite de natal é certo 
que nem todos têm a sorte de 
ver a chegada do pai natal. 
Outros porém conseguem-
no. É o que se passa em Um 
Beijo Para o Pai Natal de 
Elisabeth Coudol, (Edições 
Nova Gaia – 2001). Max, a 
criança protagonista des-
ta história, fica acordado à 
espera do pai natal, como é 

sabido, todas as crianças têm esse desejo. Mas perante a 
alegria do encontro existe o confronto com a velhice, can-
saço e desalento do pai natal. Depois de muitas tentativas 
por parte do protagonista, finalmente consegue descobrir 
o que faz o pai natal sonhar! Por isso mesmo receberá um 
beijo do pai natal. De narrativa simples, bem encadeada e 
com algumas peripécias envolvemo-nos saborosamente a 
identificar as coisas simples da vida. Ilustrações de cores 
vivas e quentes, a par da época natalícia num desfecho fi-
nal nas guardas do livro. 

Une étoile dans la nuit – Texto de Faustina Fiore e ilus-
trações, design e engenharia 
de papel por Andy Mansfield 
– 2011 – editions Quatre Fleu-
ves. O que confere particula-
ridade a este livro é o facto de 
se apresentar num espetacu-
lar pop-up que acompanha 
o percurso da célebre estrela 
que encaminhou os Três Reis 
Magos, qual farol no universo, 
numa clara mensagem natalí-
cia de se manter acesa a chama da partilha. 

Mas depois do frenesim da data festiva fica todo um 
tempo suspenso, quase bucólico e nostálgico. O contraste 
do tempo antes, a par de um momento parado no tempo.

Depois do natal de Bea-
trice Alemagna; Bags of Books 
(2010), retrata esse momento 
em que da agitação se dá lugar 
à calma, de um tempo intermé-
dio entre o antes “apoteótico”  
e o depois “nostálgico” no retorno 
a momentos simples da vida, nos 
quais se aprendem novas com-
petências ou se decidem novos 
projetos. A ilustração de com-
posição mista de colagens/foto-
grafia/lápis oferece-nos no des-

filar das várias páginas duplas uma experiência sensitiva  
e nostálgica, mas sobretudo poética.
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— Professor David Rodrigues
Presidente da Pró-Inclusão
Coordenador-Geral do Congresso

Em nome da Direção da Pró-Inclusão – Associação Nacional 
de Docentes de Educação Especial e na qualidade de Presi-
dente desta associação e da Comissão Organizadora do Con-
gresso, tenho o grande prazer de fazer chegar a todos os parti-
cipantes e convidados uma calorosa saudação de boas vindas.

Desde a sua fundação, em 2008, a Pró-Inclusão 
tem vindo a organizar a cada dois 
anos um Congresso Internacional.  
O último deles foi organizado em julho de 
2015, num planeamento conjunto com 
o Inclusive and Supportive Education 
Congress, tendo trazido a Lisboa mais de 
500 participantes de 35 países.

Este Congresso é organizado sob 
o lema de “Educação — Inclusão — Ino-
vação”. Pensamos que estes três termos 
não podem estar desligados se quiser-
mos uma Educação de qualidade. Temos 
vindo a defender que só pode haver Educação de qualidade se 
ela for inclusiva e para ser inclusiva é preciso operar mudan-
ças bem sensíveis na escola tal como a conhecemos. Estamos, 
pois, convocados para refletir e intervir inspirados no triângulo 
destes conceitos.

Fizemos o possível para pôr de pé um programa aliciante: 

temos conferencistas renomados, mesas redondas pertinen-
tes, grupos focais de discussão de assuntos palpitantes, mais 
de 150 comunicações científicas e posters. Para além de todo 
este programa científico teremos a prestigiosa presença de de-
cisores políticos que muito nos honram com a sua presença. 
Antes de mais o Senhor Presidente da República que conce-
deu o seu Alto Patrocínio ao Congresso. Teremos também, a 
presença do Senhor Ministro da Educação e da Senhora Se-
cretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiên-
cia. As senhoras deputadas que integram o Grupo de Trabalho 
sobre Educação Especial da Assembleia da República, dar-
nos-ão também a honra da sua presença e a oportunidade de 

conhecermos o seu sentir sobre o campo 
da Educação Inclusiva.

Resta-nos agradecer a todos os 
que tornaram este congresso possível: os 
elementos da Comissão Organizadora e 
da Comissão Científica, a Escola Supe-
rior de Educação e a Escola Superior de 
Comunicação Social, à Porto Editora, ao 
Instituto Piaget e, enfim, a todos os parti-
cipantes que, com a sua presença, con-
sideram que são parte da mudança. Não 
são pessoas que esperam sentados, mas 

pessoas que acreditam e caminham para uma educação mais 
inclusiva e inovadora.

Bem-Vindos!

A Direção da Pró-Inclusão

A Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação 
Especial, realiza, a cada dois anos, um Congresso Internacional. 
Este ano, 2017, o V Congresso Internacional decorreu entre os 
dias 6 e 8 de julho, nas Escolas Superiores de Educação e de Co-
municação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa, e teve como 
tema Educação, Inclusão e Inovação.

O Programa foi vasto, incidindo, sobretudo, em temáticas que 
abordaram a inclusão sob uma perspetiva mais global que reflete 
as grandes mudanças que enfrentamos na sociedade atual: a ins-
tabilidade social, os refugiados, as crianças em risco, as minorias 
étnicas, o reconhecimento de que a Educação é um direito inalie-
nável, para todas as crianças, mas deve ser, acima de tudo, equi-
tativa, mobilizadora e criadora de oportunidades, a Escola que se 
abre cada vez mais à comunidade e a comunidade que se entrelaça 
cada vez mais na Escola. Uma comunidade que intervém cada vez 
com maior eficácia e determinação, concertando sinergias de que 
a Escola não se pode alhear.

Integraram o Programa, mais de 100 Comunicações Livres a 
apresentações de Posters, quatro Mesas Redondas e cinco Con-
ferências plenárias.

As mesas redondas contaram com preletores de diversas 
áreas que, no âmbito da educação especial e inclusiva, dos direitos 
humanos e da inovação social, reconhecidamente, desenvolvem 
um trabalho determinante e com um impacto significativo na comu-
nidade, quer a nível nacional quer internacional.

Pela importância de que se revestiu a temática geral do Con-
gresso, este teve o Alto Patrocínio de Sua Excelência, o Presidente 
da República, que apresentou uma Saudação ao Congresso.

A acessibilidade integral a todo o Congresso, quer no que 
respeitou aos espaços físicos, quer às conferências e comunica-

ções foi uma prioridade assumida desde o primeiro momento, ga-
rantindo o acesso aos diferentes espaços, para os conferencistas 
e participantes com mobilidade reduzida e disponibilizando o Pro-
grama transcrito em Braille. Não foram solicitados os serviços de 
intérprete de Língua Gestual. 

Finalmente, nem só de palavras faladas se fez este congres-
so! Ouviram-se entoar pelos diferentes espaços, as notas musicais 
e as ‘vozes’ dos instrumentos das Orquestras de jovens e adultos 
que vivem e comunicam com a música, e da tradicional canção de 
Lisboa, o fado. 

O trabalho extraordinário, persistente, determinado e solidá-
rio das comissões organizadora e científica, bem como da equipa 
de voluntários, foi igualmente determinante para o sucesso deste 
Congresso. 

A Pró-Inclusão agradece a todos pelo sucesso alcançado! 
Até breve!

Boas VindasO V Congresso Internacional  
da Pró-Inclusão
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6 Jul (5.ªf) 7 Jul (6.ªf) 8 Jul (sáb.)

8:30-9:00

Acolhimento/Receção

8:30-9:00

Acolhimento/Receção

9:00-9:45

Conferência: Meaningful Access to Education 
for All 
Eileen Raymond — Council for Excepcional 
Children (USA)

9:00-9:45 

Conferência: Inclusão no Plural: de Quantas 
Cores se Faz 
Fernanda Rodrigues — Investigadora/
Professora convidada da UCP

9:45-11:15

Mesa Redonda: INCLUSÃO E EDUCAÇÃO

9:45-11:15

Grupos Focais

11:15-11:45

Coffee Breack

11:15-11:45

Coffee Breack

11:45-13:00

Comunicações Livres (1)

Espaço Posters

11:45-13:00

Mesa Redonda: INCLUSÃO E INOVAÇÃO 
SOCIAL

13:00-14:30

Almoço

13:00-14:30

Almoço

14:30-16:00 

Acolhimento/Receção

14:30-15:15 

Conferência: O Pleonasmo da Educação 
Inclusiva  
Rodrigo Hübner Mendes — Instituto Rodrigo 
Mendes (BR)

14:30-15:15

Conferência: Equidade e Inclusão nos 
Sistemas Educativos: A Perspetiva da OCDE 
Paulo Santiago — Direção de Educação  
e Competências da OCDE (PT)

15:15-16:00

Mesa Redonda: INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS

15:15-15:45

Síntese dos Grupos Focais

15:45-16:00

Momento Cultural: À Quinta Voz

16:00-17:00

Momento Cultural: Orquestra Geração

16:00-17:00

Saudação ao Congresso:  
Presidente da República

Entrega de Medalhas de Mérito

16:00-16:30

Cerimónia de Encerramento

17:00-17:30

Cerimónia de Abertura

17:00-17:30 

Porto de Honra 

Momento Cultural: OCPsolidária na 
CERCIOEIRAS

16:30

Fim dos Trabalhos

Assembleia Geral Extraordinária da Pin-
ANDEE

17:30-18:15

Conferência: Inclusão — Um Projeto, Um 
Compromisso 
Álvaro Laborinho Lúcio — Juiz Conselheiro 
(PT)

17:30-18:45

Comunicações Livres (2) 

Espaço Posters

18:15-19:15

Mesa Redonda: Conversa com os Deputados  
(GT Educação Especial)

18:45-20:00 

Comunicações Livres (3)

Espaço Posters

locais: Auditório da Escola Superior de Comunicação Social Escola Superior de Educação

Comissão Organizadora:

David rodrigues — Coordenador 
Alcinda Almeida
Ana Maria Ferreira
Ana rosa Trindade
Carla Hébil
Dídia Lourenço
Fátima Craveirinha
Helena Neves
Isabel Lopes
Joaquim Colôa
Lília Aguardenteiro Pires
Luzia Lima-rodrigues
Margarida Loureiro
Nelson Santos
olga Margarida Sá
Sofia Duarte Andrade

Comissão Científica: 

David rodrigues
Luzia Lima-rodrigues
Joaquim Colôa
Ana Maria Ferreira
Isabel Lopes
Margarida Loureiro
 

Parceiros: 

Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Educação
Escola Superior de Comunicação Social
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara
Porto Editora
Instituto Piaget Almada
Notas de Contacto — OCP Solidária  
na CERCIOEIRAS
orquestra Geração
Ergométrica
Lavazza Cafés

Programa Geral
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— David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão – ANDEE

Senhor Ministro da Educação,

A nossa primeira palavra não pode deixar de ser um profundo e 
alegre agradecimento pela sua presença. Interpretamos a sua 
presença como maior responsável pelas políticas educativas 
do nosso país, na abertura deste nosso 5º Congresso como 
um ânimo como uma confiança que nos quer transmitir. Senti-
mos pois, este ânimo, e esta confiança que nos quer transmitir 
e que penhoradamente agradecemos.

Portugal tem ao longo de quase 50 anos desenvolvido 
políticas educativas que consideram que todos os alunos de-
vem ser educados juntos. E este princípio incluí os alunos com 
diferentes capitais sócio-educativos, económicos, étnicos, de 
condição de deficiência, etc. Os diferentes governos que ti-
veram a responsabilidade de governar Portugal não deixaram 
nunca de ter atenção a este princípio e assim, conseguimos 
construir pedra a pedra, um sistema de educativo que hoje se 
honra de educar os alunos com condições de deficiência e 
de dificuldades numa mesma escola: a escola da comunidade, 
a escola da inclusão. 98% dos nossos alunos com este tipo 
de dificuldades frequentam a escola pública e isso não pode 
deixar de constituir um grande orgulho para o nosso país. Há 

certamente razões para que tenhamos podido avançar tanto 
neste caminho: os ideais fraternos do 25 de Abril de 1974 e os 
movimentos reformistas que ele originou na Educação criaram 
sem dúvida, um ambiente positivo e hospitaleiro para as ideias 
da integração educativa e mais tarde da inclusão educativa. 
Portugal foi um dos primeiros países a publicar legislação in-
clusiva após a Declaração de Salamanca em junho de 1994 
(107/97). Devemos, pois, valorizar este património que tantas 
pessoas, pais, técnicos e sobretudo professores desenvol-
veram para que a escola regular e pública fosse um lugar de 
equidade, um lugar de inclusão.

Uma das vantagens de termos subido tão alto, é que da-
qui podemos ver melhor o caminho que falta percorrer. E a 
Inclusão é um processo — eu costumo dizer que é uma utopia 
realizável — e por este motivo certamente não está ali ao virar 
da esquina, não nos espera para nos fazer uma surpresa. A 
Inclusão é um trabalho árduo, frequentemente a navegar contra 
o vento de valores e práticas há muito estabelecidas e muito 
difíceis de desmontar para construir outras.

Só por termos caminhado tanto podemos ver melhor o 
que falta andar. As pessoas que caminharam pouco só conse-
guem ver o lugar de partida…

E falta ainda muito caminho para que as nossas escolas 
sejam um espaço efetivo de equidade, um espaço efetivo de 
participação e de sucesso, um lugar efetivo de inclusão. Não 
temos muitas dúvidas sobre quais os pilares em que deve as-
sentar esta mudança: precisamos de apostar numa organiza-

Discurso de Abertura ção da escola que seja feita para que todos os alunos tenham 
sucesso. Isto parece um paradoxo. Não é verdade que todas 
as escolas querem o sucesso dos seus alunos? Na verdade, 
sim…, mas… a) precisamos de escolas que não esperem que 
os alunos cheguem até elas, mas que se aproximem do lugar 
onde os alunos estão e b) precisamos de entender mais cedo e 
melhor os fatores que podem levar todos os alunos a terem su-
cesso. E reparem estes valores precisam de ser disseminados 
e fruto de um comprometimento. Ainda não há muitos anos um 
responsável governamental dizia que “se educarmos a maioria 
já não é mau”. Eu diria não é mau, é péssimo conformarmo-nos 
com o facto dos alunos que não têm sucesso nos seus percur-
sos escolares.

Mas há outras variáveis: a formação de pessoal docente 
e não docente, uma reforma curricular que encoraje o traba-
lho de projeto, a participação dos alunos mesmo em níveis de 
competência diferentes, a reforma de um currículo obeso de 
conteúdos e anorético de ação, de participação e da criação 
de valores.

Temos algum conhecimento sobre as variáveis e preci-
samos de fazer incidir os nossos esforços na alteração dos 
valores das variáveis. O ministério a que v. Exa preside tem de-
senvolvido medidas que nos apraz registar e que vemos como 
bons princípios para promover uma educação equitativa: os 
grupos de trabalho sobre o Perfil do aluno, sobre cidadania e 
sobre flexibilidade curricular são pontos de esperança para a 
melhoria do nosso sistema educativo. É inevitável mencionar 
que apesar disto mantêm-se áreas de preocupação. Antes de 
mais os meios e os recursos que a educação dispõe. Sempre 
ouvimos que se tem que fazer mais com menos — e isso por 
vezes é possível. Mas outras vezes não é e precisamos de ter 
confiança que as necessidades que identificamos podem ter 
os recursos que são essenciais para serem respondidos. Falo 
por exemplo dos professores disponíveis nas escolas, falo por 
exemplo do funcionamento dos CRI’s, falo por exemplo das 
verbas postas à disposição para a formação em serviço dos 
professores e outros técnicos. Uma escola inclusiva é uma 
escola forte. Forte nas suas convicções, na confiança da sua 
ação, forte na participação, forte nos recursos que pode mobi-
lizar, forte na humanidade. 

Por tudo isto foi bom termos chegado tão alto para ver-
mos o caminho que nos falta trilhar. V. Exa poderá contar com 
a Pro-Inclusão para contribuir construtiva e criticamente para a 
melhoria do nosso sistema de Educação Especial e de educa-
ção Inclusiva. A presença de V. Exa é um sinal inequívoco que 
podemos contar consigo para esta empresa comum.

Recebemos há 3 dias a informação que se encontra em 
consulta pública um projeto de nova legislação para a Educa-
ção especial. Antes de mais louvamos o processo de colocar 
esta legislação à consulta pública — como tem sido feito aliás 
com outros documentos — para que a legislação não apare-
ça emergindo da calada da noite como foi o caso da anterior 
legislação. Não é este o momento para transmitirmos a nossa 
posição, mas cumpriremos o nosso imperativo ético e patrió-

tico de fazer chegar ao ME uma posição fundamentada sobre 
este documento.

Permita-me agora Sr. Ministro que fale deste congres-
so. Fundamos em 2000 o Fórum de Estudos da Educação  
inclusiva e em 2008 a Pró-Inclusão. Não temos sido preguiço-
sos: editamos livros, uma revista regular, temos um centro de  
formação ativo e dinâmico, produzimos documentos de refle-
xão, representamos Portugal em organizações internacionais.  
Encontramos pois, um lugar de utilidade e de compromisso 
no nosso panorama. Sempre dissemos que “SEM INCLUSÃO 
NÂO HÁ BOA EDUCAÇÃO”.

Entre estas atividades organizamos já 5 congressos in-
ternacionais. Estes congressos são realizados com trabalho 
voluntário, com horas roubadas ao nosso tempo livre. O con-
gresso anterior foi organizado conjuntamente com a Natio-
nal Association of Special Educational Needs, o ISEC 2015. 
Aprovamos e publicamos a Carta de Lisboa sobre Equidade 
Educativa que foi referenciada por grandes organizações inter-
nacionais entre as quais a OE Iberoamericano e a UNESCO.  
E cá estamos de novo, com este congresso.

Um grande congresso: mais de 200 comunicações cien-
tíficas, mesas redondas, reputados conferencistas, grupos 
focais e uma assistência que tivemos que suster para poder 
caber neste grande auditório. Esta qualidade foi reconhecida 
pelo Senhor Presidente da república ao conceder o seu Alto 
Patrocínio a este congresso, atitude que nso desvelou e como-
veu. Muito obrigado a todos os que vieram.

Bem vindos os participantes que vieram de outros países 
— referência ao nosso grande país irmão — Brasil, obrigado à 
comissão organizadora do Congresso, obrigado à comissão 
científica, obrigado aos voluntários, obrigado à Escola superior 
de Educação, à Escola Superior de Comunicação Social, à 
Porto Editora e a tantos organismos que nos ajudaram nes-
ta organização. Sabe tão bem dizer obrigado! É que quando  
dizemos obrigado reconhecemos que sozinhos não podería-
mos fazer o que fizemos, pensar o que pensamos, ser o que  
somos. Por isso vos dizemos bem-vindos e obrigado em nome  
de todos nós que sonhamos há dois anos este congresso.

Sr. Ministro leve daqui o nosso abraço fraterno. Um abra-
ço de amigos críticos que, quando criticam, não deixam de ser 
amigos e quando são amigos não deixam de criticar. 

Nunca se sinta sozinho quando lutar por uma escola 
equitativa e inclusiva. E se se sentir sozinho, olhe para o lado.  
Nós estaremos lá, firmes, consigo. 

Obrigado!
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— Tiago Brandão Rodrigues 
Ministro da Educação

Dificilmente podia ser mais enfático na subscrição que faço do 
vosso lema para estas jornadas. “Educação, Inclusão e Inova-
ção” são, de facto, um tripé que importa sustentar e harmonizar 
para que a Educação que entregamos aos nossos cidadãos 
como Serviço Universal possa ter uma importante robustez  
e limpidez geométrica; possa ter a qualidade que eles nos  
exigem e que nós também nos exigimos. 

Portugal fez, na Educação, um dos trabalhos democrá-
ticos de que mais se pode orgulhar ao longo destes mais de 
43 anos de vida em liberdade. Também na Educação Inclusi-
va, Portugal fez um dos mais notáveis percursos na Europa,  
no que se refere à integração de todas as crianças e jovens 
com deficiência no nosso sistema educativo. 

Temos agora que, além da integração, fazer mais pela  
inclusão destas crianças e destes jovens e trazê-los cres-
centemente para os mesmos espaços físicos e curriculares  
em que todos os alunos se inscrevem. 

Os alunos com necessidades educativas especiais no  
lugar de todos os alunos. Naquele que é o seu lugar: 
•	 Na Escola de todos e para todos. 
•	 Na Escola que deve ser, e é, a sua. 

Felizmente não se fez a involução na Educação Especial 
que, no passado recente, outros destinaram aos alunos ditos 
mais difíceis, aos alunos com múltiplas reprovações. 

Faziam isto como se tê-los à parte fosse melhor para não 
incomodarem.

Ora, não pode ser! 
Da mesma forma que não podemos arrumar os alunos 

que reprovam em cursos que de vocacionais só têm o nome; 
também não podemos — como ainda ontem me dizia uma mãe 
numa iniciativa de perguntas e respostas que fiz nas redes  

Educação, Inclusão  
e Inovação

sociais — pôr as meninas e os meninos (assim dizia) com  
necessidades educativas especiais noutro lugar pedagógico, 
ou escolar, diferente do lugar de todos. 

Se na sociedade não toleramos cidadãos de primeira e 
cidadãos de segunda, se convocamos todos para responder-
mos em conjunto aos desafios que, como comunidade, enfren-
tamos com sucesso; também na Educação, na tal Escola que é 
de todos, temos de ter uma resposta que só pode ser inclusiva. 

Temos como obrigação providenciar um Serviço Nacional 
de Educação competente, brangente e vocacionado em en-
sinar a cada um, conforme as diferenças que inevitavelmente 
caracterizam cada um de nós, adotando o melhor modelo para 
que ele possa melhor aprender. 

A construir, a revelar e a emancipar em cada um todo o 
seu potencial de aprendizagem. 

A incluirmos todos, não unificando ninguém. Uma comu-
nidade é isto mesmo. Não uma composição homogénea. Não 
uma soma das partes. 

Mas antes algo que — por ser a mesma coisa sendo  
distinto — acrescenta valor a cada um de nós e transporta 
esse valor para o que conseguirmos juntos. 

Este princípio — e a política, tal como a vida, também se 
faz, e muito, de bons princípios — quer dizer algo muito con-
creto. Significa que todos os alunos, mas mesmo todos, têm 
um lugar para si, um lugar que é o seu — na Escola pública. 
Todos os alunos têm um direito fundamental à sua plena inclu-
são em ambiente escolar, ao lado dos demais, simultaneamen-
te seus semelhantes e seus dissemelhantes. Para que todos 
possam conviver com a diferença e aprender a valorizá-la. 

Mais do que avaliar todos pela mesma bitola, a exigente 
missão da Escola é aplicar a medida de sucesso que faz sen-
tido para cada um dos seus alunos. 

Sucesso quer dizer aprender o máximo que cada um pode 
aprender. Não significa, certamente, aprenderem todos o mesmo 
e da mesma forma. Mas significa, certamente, aprenderem jun-
tos. 

Este é o desafio maior da Escola do Século XXI. Agregar 
e diferenciar. Agregar o potencial de todos em algo maior e 
diferenciar o potencial que cada um realiza, emancipando-o 
para a sua vida futura. Temos, ainda um caminho importante a 
percorrer para que assim suceda. 

Por ser Portugal, ainda, um país com baixas taxas de in-
clusão dos alunos no sistema educativo; por ainda subsistirem 
nas escolas um número significativo de jovens com necessida-
des específicas, em espaços físicos ou curriculares segrega-
dos, começámos já a fazer o que tem de ser feito. 

Existe neste momento uma proposta interministerial — 
largamente enriquecida com contributos de diversas entidades 
com uma palavra importante a dizer sobre o desenho destas 
políticas públicas — de revisão do quadro legal em vigor, de 
modo a criar condições que permitam dar passos no caminho 
da construção de uma escola progressivamente mais inclusiva 
e assim ir ao encontro das recomendações internacionais fei-
tas pelas Nações Unidas e por peritos educativos. 

Esta proposta será, agora, certamente beneficiada por 
muitos dos Vossos contributos, mas apresenta já um corpo 
sólido para tornar robusto o caminho da progressiva inclusão 
de todos na Escola. 

À anterior categorização dos alunos, respondemos com 
um estabelecimento de resposta contínuas, de forma a que 
cada aluno aprenda até à exata fronteira de todo o seu poten-
cial, expandindo-a naturalmente enquanto aprende. 

Para isso contará com a ajuda empenhada e insubstituí-
vel dos seus professores, através da construção de processos 
pedagógicos que removam efetivamente as barreiras à apren-
dizagem que surjam no percurso educativo dos seus alunos, 
construindo respostas educativas e não a fixação de cate-
gorias de educação. Isto faz-se com a constituição de equi-
pas docentes multidisciplinares em cada agrupamento, numa 
identificação precoce das necessidades de aprendizagem 
dos alunos e, consequentemente, num planeamento atempado 
de respostas de ensino e na sua monitorização e redefinição 
constante até à saída da Escolaridade Obrigatória. 

Há realmente um sentido comum nesta proposta, que se 
integra no sentido holístico do Perfil do Aluno à Saída da Esco-
laridade Obrigatória, e na promoção da flexibilidade curricular 
que assumimos. 

Acreditamos que esta coerência e o envolvimento de toda 
comunidade como protagonistas executores desta estratégia 
é, realmente, a chave para que a missão que plasmámos no 
Programa do Governo seja efetivamente alcançada: falo-vos, 
claro, da conquista de “uma Escola de Qualidade para Todos”. 

E todos, é todos! Porque não há Educação de sucesso se 
não for dotada da equidade de que não abdicamos. 

Porque sem equidade jamais alcançaremos a educação a 
que todos têm — a que tomos temos — direito. Porque o lugar 
dos nossos alunos é nas nossas escolas. 

A Escola pública é um lugar de inclusão e não um lugar de 
segregação, e as Escolas de uns são as Escolas dos outros. 

Este trabalho, para ser agora bem conseguido, precisa 
de todos nós. 

Só trabalhando assim, em conjunto, poderemos garantir 
que a inclusão não seja sentida como imposta, mas antes — e 
como deve ser — sentida, percebida e adotada, não só como 
natural, mas também como um valor acrescentado que as Es-
colas e as Comunidades Educativas não dispensam, porque 
as enriquecem. Uma Escola inclusiva é, efetivamente, uma es-
cola melhor. 

É uma Escola Universal, justamente porque não deixa ne-
nhum aluno de fora. 

É no cumprimento desta ambição que todos estamos em-
penhados. É nesse cumprimento que conto — que contamos 
— com todos vós e é para ele que peço que contem sempre 
connosco. 

Bem hajam por isso! 

Muito obrigado!
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ANA soFIA ANtuNEs
Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa. No âmbito das suas funções desempenhou 
vários cargos, dos quais destacamos:

Provedora do Cliente na Empresa Municipal de Mobilidade  
e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

Coordenadora da Comissão de Acompanhamento e do Comité 
Consultivo do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.

Assessora jurídica da Vereação da Câmara Municipal de  
Lisboa, entre 2007 e 2013, exercendo funções nas áreas  
jurídica e da mobilidade, nos gabinetes de apoio pessoal  
aos vereadores do Pelouro da Habitação e da Mobilidade.

Consultora informática na Faculdade de Química da Uni-
versidade Nova de Lisboa e advogada, nas áreas do Direito  
administrativo, urbanístico e imobiliário.

Presidente da Direção Nacional da Associação dos Cegos  
e Amblíopes de Portugal (ACAPO), entre 2013 e 2015.

Atualmente é Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas 
com Deficiência.

Homenageados
Notas Biográficas

JorgE FAlCAto
Arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.  
Trabalhou na Câmara Municipal de Lisboa, nas questões 
das acessibilidades, mobilidade pedonal e Design Inclusivo. 
No âmbito das suas funções desempenhou vários cargos,  
dos quais destacamos:

Integrou o secretariado técnico do Conselho Municipal 
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Comissão  
Cidade-Aberta, o Conselho Consultivo do Observatório Eu-
ropeu “Cidades e Vilas para Todos”, o Grupo de Missão En-
velhecimento e Intervenção Municipal, responsável pelo Plano  
Gerontológico da CMLx e a Equipa do Plano de Acessibilidade,  
que elaborou Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.

Foi responsável pela conceção e implementação do projeto- 
-piloto de Vida Independente da Câmara Municipal de Lisboa.

Membro das Direção da Associação Portuguesa de Deficien-
tes e da Associação portuguesa para o Design e Reabilitação. 

Foi consultor na área da Acessibilidade e Design Inclusivo no 
projeto “Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo no Brasil”, 
promovido pelo Banco Mundial.

Ativista pelos direitos das pessoas com deficiência foi  
co-fundador do movimento (d)Eficientes Indignados. Em 2002 
foi-lhe atribuído o prémio Ron Mace Designing for the 21st 
Century pela Adaptive Environments (Institute for Human Cen-
tered Design — EUA), pelos 20 anos de atividade na dissemi-
nação do conceito de Design Universal/Inclusivo.

Deputado independente no grupo parlamentar do Bloco  
de Esquerda.

INÊs sIm-sIm
Doutorada em Educação pela Universidade de Boston.  
No âmbito das suas funções desempenhou vários cargos,  
dos quais destacamos: 

De 1985 a 1989 integrou a primeira Comissão Instaladora da 
Escola Superior de Educação de Lisboa (ESE), em acumulação 
com o cargo de Diretora do então Instituto António Aurélio da 
Costa Ferreira.

Dirigiu o Instituto de Educação da Universidade Católica Por-
tuguesa e presidiu ao Conselho Científico da Escola Superior  
de Educação de Lisboa.

Coordenou e foi professora em especializações e pós-gra-
duações de cursos da área da educação, designadamente  
na área da educação especial, na ESE Lisboa e no Instituto  
de Educação da Universidade Católica Portuguesa. 

Participou e dirigiu projetos de investigação científica de âm-
bito nacional e internacional no domínio do desenvolvimento  
da linguagem e da aprendizagem da leitura, áreas onde se  
inserem a maior parte das publicações da autora.

Coordenou o Programa Nacional de Ensino do Português  
e o programa de formação contínua para professores do  
1º Ciclo do Ensino Básico. 

Consultora no apoio a políticas educativas de países africanos 
lusófonos. 
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AdAlbErto FErNANdEs
Técnico Superior do Gabinete de Investigação e Desenvolvi-
mento do Instituto Nacional para a Reabilitação, onde trabalha 
desde 1988. No âmbito das suas funções desempenhou vários 
cargos, dos quais destacamos:

Chefe de Divisão do Centro de Investigação e Formação Maria 
Cândida da Cunha do Secretariado Nacional para a Reabilita-
ção e Integração das Pessoas com Deficiência.

Representante do Instituto Nacional de Reabilitação no Grupo 
de Trabalho (GT) do Ensino Superior Inclusivo e na Estratégia 
Interministerial para as Doenças Raras. 

 
Membro do GT da Educação Inclusiva, no Ministério da  
Educação, dos Gabinetes dos Estudantes com Deficiência  
no Ensino Superior, dos Núcleos para o Braille e Meios com-
plementares de leitura, do Núcleo para a Língua Gestual  
Portuguesa e do GT para a igualdade do INR.

Coordenador adjunto do primeiro Gestuário da Língua Gestual 
Portuguesa e das Comemorações Nacionais do Dia Internacio-
nal das Pessoas com Deficiência.

Representante de Portugal em GT no Conselho Europeu — 
Tecnologias e Informação.

Presidente da Comissão Paritária do INR.

Assessor de Gabinetes de Secretários Nacionais de Reabili-
tação.

Coordenador da Equipa Redatorial do magazine televisivo 
CONSIGO, na RTP Coordenador da Revista INTEGRAR.

ÁlVAro lAborINHo lÚCIo
Magistrado de carreira e Juiz Jubilado, do Supremo Tribunal  
de Justiça. No âmbito das suas funções desempenhou vários 
cargos, dos quais destacamos:

Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Secretário de Estado 
da Administração Judiciária, Ministro da Justiça e Deputado  
à Assembleia da República. 

Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, 
entre 2003 e 2006.

É Membro dirigente da APAV e sócio fundador da Associação 
CRESCER-SER. 

Foi agraciado por Sua Majestade, o Rei de Espanha, com  
a Grã-Cruz da Ordem de D. Raimundo de Peñaforte, pela sua 
ação como Ministro da Justiça no âmbito da União Europeia; 
por Sua Excelência, o Presidente da República Portuguesa, 
com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, pela sua ação como  
Ministro da República e com a Medalha de Reconhecimento 
pelo Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados.

Entre 2013 e 2017, foi Presidente do Conselho Geral da  
Universidade do Minho e é Membro Eleito da Academia  
Internacional da Cultura Portuguesa. 

Conferencista, autor de artigos e de livros dos quais destaca-
mos: A Justiça e os Justos, O Palácio da Justiça, a Educa-
ção, Arte e Cidadania», O Julgamento — Uma Narrativa Crítica  
da Justiça, O Chamador e O Homem Que Escrevia Azulejos.

ArmANdo NEmbrI
Doutor em História das Ciências e das Técnicas e Epistemo-
logia e atualmente fazer o pós-doutoramento na mesma área.
Mestre em Avaliação de sistemas, programas e instituições.
Mestre em Ciências Pedagógicas e com especializações em 
várias áreas. No âmbito das suas funções, desempenhou vários 
cargos dos quais destacamos:

Analista de Planejamento e Gestão do Instituto Brasileiro  
de Geografia e Estatística, Professor da Universidade Veiga  
de Almeida, na Pós-graduação em Administração Escolar  
e de Psicopedagogia Institucional e Educação Especial.

Consultor da Escola Nacional de Administração Pública  
na área do Desenvolvimento Humano.

Professor-Colaborador da Escola de Administração Fazendá-
ria para os Cursos de “Gestão de Pessoas”, de “Gestão de  
Equipes”, de “Relacionamento Interpessoal” e de “Liderança 
Transformadora”. 

Conferencista em vários congressos nacionais e internacionais 
e autor de vários livros nomeadamente: “Ouvindo o Silêncio: 
Educação, Linguagem e Surdez”; “Em Silêncio: Avaliação do 
Primeiro Curso de Graduação para Surdos e Ouvintes em Lín-
gua de Sinais”. No prelo e prestes a ser publicado os livros: 
“Crônicas de um Surdinho meio Ouvinte” e “Do Silêncio Mile-
nar aos Séculos de Caminhos e Descaminhos Surdos: A “Fala” 
Sem (Com) Eco num Mundo Ouvinte”.

EsColA dA PoNtE
A Escola Básica da Ponte é uma escola pública que tem  
desenvolvido, desde 1976, referenciais organizacionais,  
pedagógicos e metodológicos edificados numa cultura de  
escola inclusiva, consubstanciada em respostas educativas 
diferenciadas e adequadas ao ritmo e capacidades de cada 
aluno, no total respeito integral pela diferença de cada um.

Sustentada nos princípios da educação inclusiva, soli-
dariedade, democraticidade, autonomia, consciência cívica 
dos alunos e no estreito envolvimento da comunidade educa-
tiva na tomada de decisões, o modelo organizacional diverge 
substancialmente do modelo convencional de escola pública, 
apresentando-se com práticas educativas que se afastam  
do modelo tradicional. 

Esta escola está organizada segundo uma lógica de  
projeto e de equipa, alicerçada nos seguintes princípios  
orientadores:

• concretizar uma efetiva diversificação das aprendizagens  
tendo por referência uma política de Direitos Humanos;

• garantir a igualdade de oportunidades educacionais   
 e de realização pessoal a todos os cidadãos;

• promover, nos diversos contextos em que decorrem os  
processos formativos, uma solidariedade ativa e uma partici-
pação responsável.

Os pais/encarregados de educação estão fortemen-
te implicados no processo de aprendizagem dos alunos e na  
direção da escola. 

Ao longo de mais de trinta anos, a Escola da Ponte tem 
desenvolvido através do seu Projeto Educativo, uma experiên-
cia pedagógica ímpar e tem vindo a transformar-se num lo-
cal de visita e de formação, têm sido realizadas várias teses  
de mestrado e doutoramento, artigos, investigações, livros  
e reportagens em toda a comunicação social.
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Senhor Presidente  
da República...

— David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão – ANDEE 

Senhor Presidente da República, 
Senhora Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas 
com Deficiência, 
Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, 
Senhores Diretores da Escola Superior de Comunicação 
Social, 
Senhora Diretora da Escola Superior de Educação, 
Senhoras e senhores medalhados de mérito, 
Distintos convidados, Minhas senhoras e meus senhores,

As palavras são insuficientes para exprimir ao Senhor Presi-
dente a honra e a alegria que temos com a sua vinda a este 
congresso. Na verdade, a nossa surpresa não é sobre os va-
lores que têm sido os da sua magistratura. Sabemos que o 
Senhor Presidente sempre valorizou como supremo valor a In-
clusão e tem promovido estes valores tenaz e quotidianamen-
te. A nossa surpresa foi a de V. Exa. ter encontrado tempo para 
olhar e ver o nosso trabalho e prestigiar com a sua presença 
e com o Alto Patrocínio que nos concedeu, esta associação, 
este congresso e esta causa.

Como organização pugnamos pela Inclusão há 17 anos: 
primeiro com o Fórum de Estudos de Educação Inclusiva que 

fundei em 2000 e depois com a Pró-Inclusão — ANDEE que 
foi fundada em 2008. Têm sido anos intensos de promoção 
de valores e de práticas que levem a nossa escola e a nossa 
sociedade a tornarem-se estruturas mais inclusivas. Pouparia 
a descrição do que temos feito, mas, creia senhor Presidente, 
que não temos sido preguiçosos… incessantemente intervin-
do, formando, opinando e apoiando a Inclusão em Portugal.

A Inclusão é hoje um valor que consideramos ter uma 
importância estratégica para o desenvolvimento humano. En-
tendemos que o processo da Inclusão tem dois campos fun-
damentais de intervenção: um a nível humano, proporcionando 
os instrumentos que permitem a participação e o sentido de 
pertença e outro a nível institucional, procurando que as insti-
tuições se desenvolvam de forma inclusiva, isto é que possam 
ser hospitaleiras e recetivas a todas as pessoas. Ambos são 
fundamentais para defrontar as grandes questões do nosso 
tempo como a desigualdade, como a pobreza, como a desva-
lorização do trabalho, etc.

Vemos qual a relevância que estes valores têm para a es-
cola. A escola é a primeira e decisiva experiência de inclusão e 
tem de ser uma verdadeira escola de equidade. Sabemos hoje 
que as experiências que se vivem nos períodos mais precoces 
assumem um grande impacto nas nossas vidas através do que 
chamamos a neuroplasticidade. Por isso, também, a Inclusão 
tem de estar presente na escola como primeira e decisiva ex-
periência de inclusão, de equidade e de fraternidade.

A Inclusão é um conceito que parecendo muito próximo 

não é fácil de atingir. A inclusão é um caminho, um processo do 
qual só sabemos qual é o percurso sem saber quando vamos 
chegar e como será a chegada. Talvez por esta dificuldade não 
faltam ideias erróneas sobre a Inclusão. A inclusão é confundi-
da com “Muita gente” (pode haver muita gente e não ser criado 
um ambiente inclusivo), é confundida com “misturar” (é, pelo 
contrário entender e valorizar cada uma das componentes que 
forma a nossa diversidade), é confundida com tolerar (tolerar 
que parece um impulso benigno, é na verdade a expressão de 
uma impossibilidade de mudar e de interagir; quando não pos-
so fazer mais nada… tolero). Ora a inclusão é acima de tudo 
um Direito Humano que, enquanto direito, não pode ser prece-
dido de “ses”. A Inclusão não é para as pessoas que a mere-
cem, não é para as pessoas que estão preparadas, não é para 
quem pode. Uma escola que só trabalhasse com alunos que 
estão preparados seria como um hospital que só atendesse 
pessoas saudáveis ou quando muito com constipações. O Di-
reito à Inclusão, tal como foi já antevisto quando na DUDH se 
fala na Educação como promotora de fraternidade e de direito 
de todos, constitui um fator 
inalienável de progresso hu-
mano, científico, económico e 
solidário das nossas escolas.

Senhor Presidente:
O nosso país, como 

V. Exa. sabe até por ter sido 
ativo participante, tem um im-
portante currículo ao nível da 
Inclusão educativa. Portugal 
é dos países do mundo com 
maior percentagem de alunos 
com condições de deficiência 
educados na escola regular: 
98% dos alunos com condi-
ções de dificuldade ou defi-
ciência são educados em escolas regulares. Isto é um motivo 
de orgulho pelo trabalho feito que emparelha com os nossos 
maiores orgulhos contemporâneos, entre os quais de termos 
desportistas, resultados económicos, valores nacionais que 
nos orgulhamos. A inclusão nas escolas está entre os nossos 
maiores feitos mesmo quando comparados com países com 
índices de desenvolvimento económico e humano reportados 
como maiores que Portugal. Sabermos que estamos bem faz 
parte da consciência de saber o que precisamos fazer para fi-
carmos ainda melhor. Ficarmos melhor todos, não só a escola, 
mas as famílias, os alunos, os professores, as comunidades, 
enfim a sociedade. 

Temos muito caminho para andar. Acabamos de receber 
um projeto de legislação para reorganizar a Educação Espe-
cial, que passados dois dias da sua publicação distribuímos 
a todos os participantes deste Congresso. Trata-se de um 
diploma que procura aprofundar os valores da Escola Inclu-
siva e tem de merecer da nossa parte um amplo debate para 
chegarmos a um largo consenso. Talvez respondendo antes 

de mais a uma pergunta muito simples: ”Que Educação que-
reríamos para qualquer aluno se ele ou ela fosse nosso filho 
ou filha?” Teremos a máxima atenção, cuidado e detalhe para 
que possamos ter uma lei justa, que nos honre pelo respeito, 
participação e qualidade que pode ter na organização da vida 
das pessoas mais frágeis. 

Na verdade, é assim que se avalia a qualidade dos países 
— não pelo que têm os mais abastados — esses vivem bem 
em qualquer lugar — mas pela resistência do elo mais fraco 
da cadeia que são as pessoas que por tantas e tão distintas 
razões não conseguem ter os instrumentos que lhes permitam 
beneficiar de serviços que lhes abram as portas para sair de 
uma situação de exclusão e de desamparo.

Senhor Presidente: De novo, muito obrigado por ter vindo 
até nós. A Pró-Inclusão, que muito me orgulho de ser funda-
dor e presidente, é uma organização voluntária e cujo único 
interesse e militância de muitos anos é o bem comum em par-
ticular dos mais vulneráveis. A realização deste congresso é 
fruto de muitas centenas de horas de empenho, de trabalho 

voluntário que não procuram 
outro benefício que não seja a 
esperança de mudar valores, 
influenciar pessoas, melhorar 
o conhecimento e dinamizar 
práticas. Perante V. Exa que-
ro deixar aqui uma palavra de 
gratidão aos meus colegas 
da Comissão Organizadora e 
da Comissão Científica deste 
Congresso, voluntários e tan-
tos que colmataram a nossa 
incompletude.

Acreditamos que a In-
clusão é um valor e um di-
reito humano e as centenas 

de presenças neste auditório confirmam-nos que não somos 
poucos, e a sua presença neste auditório Senhor Presidente 
confirma-nos que estamos bem acompanhados, acompanha-
dos pelo português que os portugueses escolheram para os 
representar, para os defender e para promover e reforçar a sua 
inclusão num só povo do qual todos nos orgulhamos de per-
tencer. Todos, com todos.

Muito obrigado!
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Ainda há 100, 80, 70, 60 anos, estávamos numa realidade 
incipiente. Se quisermos ser muito generosos, diremos que 
foi em meados dos anos 60 que se começou a compreender, 
no quadro do regime autoritário anterior, que era necessário 
olhar para este problema (a educação das crianças com defi-
ciência). O que foi criado, e que era muito básico aos olhos de 
hoje, foram os primeiros centros de observação e de educa-
ção, e os primeiros programas de formação especializada para 
professores. Estávamos em Portugal, em meados dos anos 
60, longe do que se fazia noutros países europeus e muito 
longe do que era necessário fazer no nosso país. Só nos anos 
70, num processo de constituição da República Portuguesa 
com a democracia, e depois com a legislação que foi sendo 
sucessivamente criada, nos anos 80 e início dos anos 90, no-
meadamente a Lei de Bases do Sistema Educativo, só então, 
é que passamos para a fase a que poderemos chamar da inte-
gração paulatina, porque é lenta, porque é complexa e porque 
é difícil. (…)

Há aqui, portanto, um processo que arranca tarde no 
nosso país, mas que vai recuperando o ritmo, sucessivamente, 
à medida que se aproxima o final do século, e depois com 
a viragem do século, mas em que a integração ainda é mais 
importante do que a inclusão. Há inclusão, mas há mais inte-
gração do que inclusão e é preciso ir mais longe na verdadeira 
inclusão.

E é nesse contexto que é de louvar o debate em curso, ou 
que arranca, sobre a iniciativa legislativa. O objetivo é claro, é 

Saudação ao Congresso

Excertos da Intervenção de Sua Excelência  
o Senhor Presidente da república Portuguesa 
Marcelo rebelo de Sousa, no V Congresso  
Internacional Educação, Inclusão e Inovação

Lisboa, 7 de julho de 2017

passarmos a uma nova fase e essa fase tem de ser mais ambi-
ciosa do que a fase anterior! Temos de ir mais longe, não po-
demos olhar para o que foi feito com autocontemplação, com 
orgulho sim, mas não com autocontemplação. (…)

Há dois aspetos principais que convém realçar:
A inclusão é mais do que um percurso, é um valor comu-

nitário! O percurso, depois, é instrumental. É um valor comu-
nitário, ou melhor, é um valor constitucional! É uma opção de 
vida, uma opção de vida coletiva! É uma opção valorativa que 
Portugal fez, que a Constituição fez, e que, uma vez feito, tem 
de ser aplicado! O percurso é uma decorrência, um resultado 
dessa opção. Não é que o percurso não seja importante, mas 
só é importante porque tem a alimentá-lo uma escolha, que é 
uma escolha de valores. (…)

O segundo aspeto é o chamado “direito à inclusão’. A 
inclusão é mais do que um direito, é uma realidade transversal, 
sem a qual, todos os direitos inscritos na Constituição não po-
dem ser efetiva e cabalmente exercidos! 
Todos! A liberdade de reunião, a liber-
dade de expressão, o direito de asso-
ciação, os direitos económicos, sociais 
e culturais, porque há uma tendência, 
hoje, para qualificar como direitos rea-
lidades que são muito mais ambiciosas 
do que isso e, sem querer, banalizam-se 
essas realidades. Diz-se que é mais um 
direito ao lado de outros direitos, não, é 
uma realidade transversal que atravessa 
todos os direitos. Nenhum dos direitos 
pessoais, políticos, económicos, sociais e culturais pode, 
hoje, num país como o nosso, ou em qualquer outro país, ser 
efetivado sem inclusão social, em todas as suas dimensões e, 
por isso, a grande luta que se traduz na aplicação da Consti-
tuição, mas que é mais profunda e que se traduz na aplicação 
de valores de que ela é portadora, é uma luta pela inclusão 
social, é uma luta social. Tudo o resto é instrumental!

A gestão financeira pública é importante, mas é instru-
mental A boa economia é importante, mas é instrumental! A 
organização do poder político é muito relevante, mas é ins-
trumental! A forma de estruturação do tecido empresarial das 
instituições de solidariedade social, a interrelação entre elas e 
com os poderes públicos, tudo isso é realidade instrumental. 
Não quer dizer que não seja muito importante, mas não perca-
mos de vista aquilo que é o fundamental. E, muitas vezes, nós, 
por causa das premências de cada momento, que existem, 
e então num quadro europeu e globalizador existem muitas 
condicionantes, olhamos para o saneamento financeiro, para 
o crescimento económico, para a restruturação do poder polí-
tico, para a organização económica e social, e todas são muito 
importantes, mas há o serviço de finalidade, e essa sim, é ci-
meira. Essa finalidade tem a ver com os valores comunitários 
que a Constituição acolhe, mas que são decorrentes da nossa 
visão em relação à pessoa, ou melhor, às pessoas - tantas ve-
zes nós falamos da pessoa no plano abstrato e geral, e não nas 

pessoas de carne e osso que são a razão de ser da economia, 
da política, do direito, da gestão empresarial, da gestão social, 
da gestão institucional, como um todo.

É tão importante para o Presidente da República como 
para qualquer um ou uma, dos cidadãos ou cidadãs de Por-
tugal.

Todos os dias estamos a trabalhar pela inclusão! Todos 
os dias devemos trabalhar pela inclusão! Atingimos o que atin-
gimos neste domínio, como noutros domínios, porque há ou-
tras dimensões da inclusão.

Temos de ir mais longe. Não podemos quedarmo-nos 
satisfeitos. E, nesse sentido, a presença do Presidente da Re-
pública é ao mesmo tempo um testemunho de gratidão em 
relação ao papel de todos os que estão nesta sala, de todos 
os que estão por muitas salas e fora das salas de todo o país – 
já aqui foi dito por quantos receberam as medalhas de mérito 
– por aquilo que fazem todos os dias, nos pequenos gestos.

Cada pequeno gesto pela inclusão, 
é uma pequena vitória e as grandes vitó-
rias fazem-se do somatório das peque-
nas vitórias, como os grandes heroísmos 
se fazem do somatório dos, aparente-
mente, pequenos heroísmos quotidianos 
que são, tantas vezes, mais difíceis do 
que os grandes heroísmos. A luta pela 
inclusão é uma luta feita de pequenos 
heroísmos quotidianos, sem meios, sem 
recursos, dando dois passos em frente 
e um atrás, tendo sucessos e tendo fra-

cassos, tendo momentos de glória e muitos momentos de de-
sânimo, e deparando com realidades, às vezes, incompreensí-
veis no dia a dia da nossa vida. (…)

Esta é a minha dupla mensagem, primeiro, agradecimen-
to, segundo, incentivo!

Eu não quereria parecer revolucionário, seria estranho da 
parte de um Presidente de uma democracia institucionalizada, 
mas quase que diria ‘A luta continua!’. A luta continua porque 
aquilo que atingimos é muito importante, mas queremos mais 
e queremos melhor!

E no próximo Congresso, assim eu venha a ser convida-
do, quero encontrar-vos onde quer que seja, com metas mais 
ambiciosas, com melhores resultados, sinal de que valeu a 
pena apelar à continuação da luta.

Agora, é a vossa e a nossa tarefa, é a tarefa de Portugal!
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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: (00351) 927138331 / (00351) 964502105
proandee@gmail.com
www.proandee.weebly.com

Ficha de Adesão



www.proandee.weebly.com


