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“A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e esclarecido que será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  
(Constituição Artigo 205) 

 
 
 
 

   É do conhecimento geral que a educação é um 
direito humano, fundamental e indisponível. É 
dever do Estado e da família.  
João, 14 anos, é uma criança portadora de 
múltiplas deficiências. No seu relatório, 
processado pelo Hospital Pediátrico de Coimbra, 
João apresenta uma imaturidade global, associada 
a um défice de atenção com um ritmo de 
aprendizagem muito lento. Portador de 
hiperactividade, epilepsia mioclónica benigna, 
dislexia e alterações de comportamento, é uma 
criança que dificilmente se adapta ao meio social e 
com grandes dificuldades ao nível das áreas do 
desenvolvimento cognitivo.  
   A sua actividade e participação são limitadas em 
especial nas áreas da aprendizagem e aplicação de 
conhecimentos. O seu desempenho é dependente 
dos factores ambientais existentes, tornando-o 
num aluno que se distrai com facilidade.  
   João tem no seu percurso escolar uma retenção 
no 2º ano de escolaridade. Nunca beneficiou de 
apoio no âmbito da intervenção Precoce até 
ingressar na EB1 da Lousã no ano lectivo 
2002/2003. Durante o 4º ano (2006/2007) houve a 
necessidade de recorrer a um ensino 
individualizado e com reforço dos conteúdos do 
3º ano, sempre que necessário. Em 2009/2010 
frequentou o 7º ano de escolaridade na Escola 
Secundária da Lousã e beneficiou das medidas do 
novo Decreto-Lei 3/2008: apoio pedagógico 
personalizado a Língua Portuguesa e 90 minutos 
semanais com a professora de Educação Especial. 
   João é um menino diferente. Revela dificuldade 
em adquirir conceitos, dificuldades graves no 
adquirir competências, no ler e no escrever. 
Necessita desenvolver actividades diversificadas 
para que seja capaz de compreender e interiorizar 
correctamente os conteúdos. Em relação às 
funções e estruturas do corpo, tem graves 

limitações no que se refere a funções intelectuais, 
atenção, memória, e funções cognitivas básicas. 
São implementadas medidas educativas na sua 
aprendizagem. Existe um reforço das estratégias 
utilizadas no grupo ou turma, ao nível da 
organização, espaço e actividades; um estímulo e 
reforço das competências e aptidões; antecipação 
e reforço da aprendizagem de conteúdos 
leccionados no seio do grupo ou turma e um 
reforço e desenvolvimento de competências 
específicas. Tem dispensa de actividades que se 
revelem de difícil execução em função das suas 
incapacidades. O aluno poderá beneficiar de 
apoio dos SPO (Serviços de Psicologia e 
Orientação) ao nível da informação escolar e 
profissional.  
  Apesar de todos estes condicionalismos, João é 
uma criança que revela os mesmos gostos que 
tantas outras crianças. Em todos os intervalos 
dispensa parte do seu tempo para realizar 
brincadeiras com as crianças da sua turma. Com 
várias tentativas por parte da unidade escolar 
sofre, porém, ainda alguma discriminação por 
parte dos seus colegas. É constantemente 
relembrado das suas incapacidades, num tom 
irónico e, por vezes, rondando a crueldade.  
  Miguel (14 anos) é, constantemente, 
inferiorizado por não revelar tamanha capacidade 
em torno das várias actividades realizadas por 
esta faixa etária.  
   Sendo um aluno que sofre de paralisia cerebral 
(hemiparésia esquerda) revela ser uma criança 
com limitações significativas na actividade e 
participação, nas áreas de aprendizagem e 
aplicação de conhecimentos, 
neuromusculoesqueléticas e do movimento. 
Todos estes problemas são resultantes do nível 
das funções mentais globais, específicas e 
motoras. O aluno revela grandes dificuldades em 



adquirir conceitos básicos, conhecimentos, 
compreender e escrever palavras e frases escritas. 
Apresenta também limitações moderadas na 
aquisição de competências complexas e 
dificuldade em manter-se atento, de modo a 
compreender e interiorizar correctamente os 
conteúdos. Miguel revela, acima de tudo, 
limitações graves ao nível da mobilidade no que 
refere ao transporte, movimento e manuseamento 
de objecto. Constatava-se também dificuldades 
graves nas funções do corpo, no que se refere a 
funções intelectuais, motivação, memória e 
funções mentais da linguagem. O aluno possui 
um Currículo Específico Individual: um ensino 
individualizado com pedagogia especial e 
diferenciada (professores da educação 
especial/apoio), dispensa da frequência em 
algumas disciplinas (excepto na área de 
expressões, estudo acompanhado e formação 
cívica), reforço no elogio do aluno sempre que 
execute com êxito uma tarefa (valorizando o seu 
esforço para concluir a actividade), cuidados 
redobrados para que sejam evitados comentários 
negativos perante os insucessos do aluno.  
   No seu percurso escolar, sofreu uma retenção no 
4º ano de escolaridade e beneficiou de apoio no 
âmbito da intervenção precoce. No presente ano 
lectivo (2010/2011), Miguel frequenta o 8º ano da 
Escola Secundária da Lousã. O seu horário é 
similar ao da turma em que se insere, sendo 
algumas disciplinas substituídas pela Educação 
Especial, para o desenvolvimento de 
competências específicas.  
  Assim como estas duas crianças, existem tantas 

outras na mesma situação.  

Têm o direito à educação. 

Têm o direito a serem recebidas e ensinadas no 

mesmo espaço (turma), sem descriminações, junto 

dos demais discentes e, caso necessitem, poderem 

recorrer a um atendimento educacional 

especializado, oferecido à parte, como 

complemento. Maria de Lourdes Antunes, 

professora de Educação Especial, na Escola 

Secundária da Lousã, considera essencial estarem 

“integrados numa turma perfeitamente normal”, 

pois “eles pertencem à turma. Fazem tudo o que a 

turma faz” . 

   A escola deve enfrentar o desafio das diferenças 
a fim de ser um local acolhedor para todos. É 
bíblico o ensinamento de que a realização plena só 
é alcançada pelo caminho mais difícil, chamado 
de “porta estreita”. Esta, por vezes, apresenta-se 
como muito difícil, mas a “porta larga” das 
turmas homogéneas (facilitadoras do trabalho 
educacional) estreita a mente e o progresso social 

dos alunos que têm o direito de ter contacto com a 
diversidade, com a vida. 
   Escola é um estabelecimento público ou privado 

onde se ministra, sistematicamente, o ensino 

colectivo. Este ensino não deve ser discriminatório 

e deve ter a colectividade como público.  

   Deve ser considerado o local onde estudam os 

alunos do bairro, da comunidade, 

independentemente das suas características 

individuais. Só assim, a escola poderá ser 

considerada o espaço adequado e privilegiado da 

preparação para a cidadania e para o pleno 

desenvolvimento humano. No entanto, apesar da 

educação ser um direito humano e a escola, ser a 

via principal, é comum a recusa de alunos pelos 

mais diferentes motivos, desde a pequena 

dificuldade de aprendizagem a uma deficiência 

grave. Isto não priva o aluno de uma interacção, 

ainda que pequena, com os demais. Alguns 

alunos, principalmente os portadores de elevado 

grau de deficiência, necessitam de cuidado 

especial para que possam ter pleno acesso à 

educação.  

   No entanto, tal não implica o seu confinamento 

numa sala/escola, longe dos demais. É necessário 

que seja disponibilizada ajuda no sentido de 

permitir que estes alunos portadores de 

deficiências possam aprender conteúdos 

específicos ao mesmo tempo que são integrados 

no ensino comum. A escola especial, na prática, 

implica exclusão e ofensa a direitos fundamentais, 

na medida em que não há motivo para impedir a 

convivência de pessoas portadoras de deficiências 

com outras sem tais limitações. Do ponto de vista 

pedagógico, esta integração assume a vantagem 

de existir interacção entre crianças, procurando 

um desenvolvimento em conjunto. Este tipo de 

educação lida com fenómenos de ensino e 

aprendizagem diferentes da educação regular, 

com o apoio de profissionais como o Educador 

físico, Psicólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta 

ocupacional, etc. “(…) Aqui na escola ninguém 

faz referência à turma deste e daquele. Eles 

fazem parte da turma. Fazem praticamente as 

mesmas actividades. É esse o papel da Educação 

Especial – integrá-los “ refere Maria de Lourdes 

Antunes.  

   É-lhes necessária essa convivência. Embora 

difícil num primeiro momento, mas 

imprescindível para a superação dos desafios que 

todos enfrentarão futuramente, na sociedade. 



Mesmo após séculos de afirmação da 

educação/instrução, como direito humano, as 

pessoas com deficiência pareciam não estar 

contempladas com esse direito. Actualmente, 

estamos perante um movimento mundial pela 

inclusão de alunos com qualquer necessidade 

especial nas escolas de ensino regular, o que se 

torna uma novidade. O quadro tradicional do 

ensino sempre nos apresentou escolas 

regulares/comuns e escolas especiais, cada uma 

com alunos definidos e separados. Com a 

Declaração de Salamanca, 1994, surgiu o termo 

necessidades educativas especiais, que veio 

substituir o termo “criança especial”, termo 

anteriormente utilizado para designar uma 

criança com deficiência. O movimento pela 

inclusão desencadeou o surgimento de escolas 

inclusivas, como terceira espécie, caracterizadas 

por receberem, simultaneamente, na mesma sala 

de aula, pessoas com e sem necessidades 

educacionais especiais. Estas, não recusam alunos 

em virtude das suas condições pessoais. 

Proporcionam-lhes as adequações necessárias 

respeitando o princípio da igualdade. Para isso, as 

escolas não podem organizar-se a partir da 

exclusão de crianças que não se adaptam aos seus 

padrões. 

   Hoje, já se conhecem mais escolas a adoptarem 

este ensino. A criança com necessidades 

educativas especiais, ou a sua família, já pode 

optar mais facilmente, pelo ensino mais 

adequados à especificidade da sua deficiência. 

  Devemos ser capazes de reconhecer no outro, 
mesmo que seja muito diferente, um cidadão com 

os mesmos direitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação adicional 

 
Arcil:  Sede - Cabo do Soito 3200-901 Lousã 
E-mail: arcil@arcil.org  
Tel: 239 990 300 
Fax: 239 991 989 
 
 

 

 

Nota: Os nomes atribuídos às crianças 
mencionadas, são fictícios de modo a 
proteger a sua confidencialidade. 
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