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Encontro em Educação Especial – Roteiros para uma educação inclusiva – 19, 20 e 21 de 

Novembro de 2015 no IPBeja 

 

Discurso de Abertura (Organização) – 19 de Novembro – 9,00h 

Muito Bom Dia a todos. Em nome da organização, começo por cumprimentar os membros desta 

mesa:  

• Dra. Filomena Pereira – Diretora de Serviços de Educação Especial e de Apoio Sócio 

Educativo da Direção Geral de Educação, do Ministério da Educação e Ciência 

• Dra. Margarida Silveira, subdiretora da Escola Superior de Educação, que também 

representa o Sr. Presidente do IPBeja 

Cumprimento igualmente os nossos conferencistas, convidados, todos os participantes e os 

colaboradores da organização - colegas, funcionários e estudantes. 

É com imenso prazer que vos recebemos aqui nesta casa, esperando que se sintam bem e que o 

programa que preparámos vos possa não só oferecer momentos interessantes de encontro 

com os outros e convosco próprios, mas que acima de tudo provoque a reflexão sobre o 

significado de uma educação inclusiva e o seu impacto na vida pessoal, social e comunitária. 

Quando iniciámos a preparação deste Encontro lembrámo-nos do 1ª Encontro de Educação 

Especial em que participámos no ano de 1978 (Lisboa) e da vivacidade com que então se 

debatiam duas visões sobre a educação de crianças e jovens com deficiência, uma a da via da 

integração na escola comum (mainstreaming) outra a da segregação em instituições à parte. 

Esgrimiam-se argumentos, apresentavam-se estudos que apontavam as vantagens e as 

desvantagens duma ou doutra via. 

Portugal acabava de sair duma ditadura, que votou um povo inteiro ao analfabetismo e para 

quem a educação das pessoas com deficiência quando existia, se fazia predominantemente fora  

do sistema educativo em instituições dependentes de um ministério de Assuntos Sociais (mais 
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propriamente de uma Direção Geral da Assistência do então Instituto de Assistência a 

Menores) ou nas instituições particulares que tinham surgido a partir da década de 50 por 

iniciativa de pais e técnicos, como a Liga Portuguesa de Deficientes Motores, a APPACDM – 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral, Associação Portuguesa para a Proteção de Crianças Autistas 

(mais tarde - 1971), a que se seguiram e seguem muitas outras até aos dias de hoje. 

De realçar a iniciativa pioneira na integração de alunos cegos levada a cabo pelo Centro Infantil 

Helen Keller ainda nos anos 60, pela mão de Henrique Moutinho, Maria Amália Borges, João 

dos Santos e o impulso que a reforma de Veiga Simão em 1973 deu à criação da divisão de 

Ensino Especial nas Direções Gerais do Ensino Básico e Secundário, sendo que em 1975  

surgem as primeiras Equipas Itinerantes vocacionadas para a integração de crianças e jovens 

com deficiência nas escolas regulares. 

Nas décadas de 70 e 80 viu-se pouco a pouco vencer a via da integração na escola regular como 

a abordagem mais adequada, mas também neste período emergiu por todo o país o movimento 

cooperativo das CERCI´s – Cooperativas de Ensino e Reedecução de Crianças Inadaptadas, que 

procuravam dar resposta a crianças e jovens que nunca tinham sido escolarizados e aqueles 

que tinham sido rejeitados pela escola por razões comportamentais ou dificuldades de 

aprendizagem. Paralelamente, aumenta de forma significativa a oferta em colégios particulares 

nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. 

A formação de professores e educadores foi igualmente alvo de maior atenção e 

desenvolvimento. 

Um dos documentos seminais dos anos 70 foi seguramente o relatório Warnock (1978) que 

introduziu o conceito de Necessidades Educativas Especiais e chamou a atenção para que se 

avaliassem as necessidades das crianças não focando as suas limitações, mas as medidas de 
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acesso ao currículo escolar com base em critérios pedagógicos e não médicos ou clínicos. 

Cremos ainda hoje que o alcance desta concetualização nunca foi verdadeiramente 

compreendida por decisores, investigadores, professores e escola. 

Em 1983, João dos Santos publicava um dos seus textos que intitulou como: A marca da casa: 

os doutores mandam … os professores demitem-se, em que afirmava o seguinte: “O grave 

problema do ensino especial é que, os despachos, as leis, os relatórios, os projectos, os artigos e 

as palavras de todos os que estão dentro do assunto, dizem ou dão a entender que, primeiro, é o 

diagnóstico, e, uma vez este feito a criança tem um destino. O que é preciso é “fazer a 

cobertura” com Instituições. 

Alguns actualizam-se aparentemente e falam de exames periódicos feitos por alguém 

competente. O diagnóstico de que se fala é médico ou médico-psicológico ou a síntese de 

equipa, mas equipa, no nosso país, é uma lista de pessoas que foi publicada no Diário da 

República. 

Devo esclarecer que esse diagnóstico de que se fala é, em psicopatologia, apenas um ponto de 

partida, uma necessidade científica que serve para o entendimento dos técnicos de um país ou 

de vários países. A psicopatologia moderna mostra que os quadros nosológicos se transformam 

constantemente no decurso da actuação clínica ou terapêutica (…) 

(…) Se diagnóstico clínico e a observação periódica tem que ver, como defendo, com 

seguimento e actuação terapêutica, pedagógica e didáctica, todo o pessoal tem de ser 

competente para o fazer. Ora isso não acontece; o que acontece é que os doutores mandam, os 

professores demitem-se. 

Quando no início dos anos quarenta se fizeram no Instituto Costa Ferreira os primeiros cursos 

para professores de “ensino especial” de deficientes mentais, era assim que era correcto; 
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pensava-se que o diagnóstico se fazia na admissão e que era definitivo. Hoje não” (pp.134-135, 

em Ensaios sobre Educação – II – O falar das letras). 

Regressamos sempre a este mestre, pois nos seus escritos encontramos frequentemente 

interpelações intemporais que nos levam a pensar sobre as nossas conceções e práticas e de 

como as mesmas são, às vezes, tão profundamente imutáveis, embora se nos apresentem 

envoltas em novas roupagens. 

Não pretendemos afirmar que não se operaram mudanças na educação das crianças e jovens 

com deficiência nos últimos 40 anos. Sabemos como são notórias, assistimos a essa evolução, 

participámos nela e queremos aqui homenagear muitas personalidades a nível nacional e local 

que nos inspiraram e guiaram neste percurso, como João dos Santos, Joaquim Bairrão Ruivo, 

Sérgio Niza,  Ana Maria Bénard da Costa, Vítor da Fonseca,  José Vaz Pinto, José Janeiro entre 

muitos outros académicos, técnicos, especialistas, nos quais incluímos também os nossos 

conferencistas convidados, outros profissionais de educação, famílias, crianças e jovens, 

associações, etc… 

Hoje falamos de inclusão e o termo entrou facilmente no nosso vocabulário quotidiano, mas 

será que estamos a cumprir as recomendações da Declaração de Salamanca (1994), este 

documento com 21 anos, que gerou tanto entusiasmo a nível mundial e que tem sido 

reafirmado em posteriores conferências da UNESCO? 

A nossa responsabilidade como instituição formadora na área da docência e da especialização 

em Educação Especial não pode deixar de refletir os valores da inclusão, de contribuir para a 

formação de um profissional especializado, mobilizador na defesa dos direitos destas crianças 

e jovens a uma educação de maior qualidade e facilitador de uma mais ampla participação 

social dos mesmos, no contexto escolar e comunitário. 
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Claro que não é apenas ao docente de Educação Especial que cabe esta tarefa, pois ela pertence 

a todos os atores e agentes educativos, instituições, sociedade. Sabemos que vale a pena esse 

esforço, ele representa um avanço no nosso conhecimento e compreensão das competências e 

talentos ignorados de muitas crianças e jovens, a quem os mesmos não foram devidamente 

reconhecidos ao longo de séculos. 

As próprias crianças, jovens e famílias, ensinaram-nos e surpreenderam-nos, fizeram cair as 

certezas de que partíamos. Voltemos a João dos Santos e sublinhemos, o diagnóstico não deve 

ser encarado como definitivo, nem um tal rótulo deve perseguir a criança para sempre. É 

preciso focar a atenção na pessoa que existe por detrás das limitações identificadas e de como 

os contextos de educação formal e não formal podem desocultar as suas capacidades. 

O programa que apresentamos traz até nós um grupo de especialistas, profissionais de diversas 

áreas e instituições, jovens e famílias, que certamente contribuirão para colocarmos em 

perspetiva muitas das nossas crenças sobre como fazer da educação especial um território de 

não segregação, mas sim de forte participação social. 

Temos consciência de que muito ficará por abordar, sendo que um dos temas que não 

conseguimos que estivesse representado diz respeito às atividades expressivas e criativas, a 

que atribuímos particular importância e de que podemos encontrar excelentes exemplos no 

plano local e nacional. Este será certamente o nosso próximo desafio, mostrar os talentos de 

pessoas (crianças, jovens, adultos com deficiência) que se expressam através de diferentes 

linguagens artísticas. 

Agradecemos a vossa atenção e fazemos votos para que este programa vos suscite muitas 

interrogações. 

Em nome da Comissão Organizadora, muito Obrigada. 

Maria Teresa Santos 


