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E
ditorial

Cecília Pereira
Directora Regional de Educação 

Especial e Reabilitação

Continuando a divulgar o II Encontro Regional de Educação Es-
pecial na RAM, esta nova edição da Revista Diversidades cen-
tra-se na abordagem “Paradigmas da Diferença: Pensar”. 

Através do Painel “Práticas e Recursos: Princípios essenciais 
da diferenciação”, cujo objectivo se centra na análise e aprofunda-
mento das teorias e práticas conducentes à melhoria na interven-
ção junto da população com NEE incluídas na escola, reflectimos 
sobre a nossa actuação enquanto profissionais desta área e trans-
ferimos esta mesma reflexão para os restantes actores educati-
vos.

Por outro lado, através do relato de uma experiência, quisemos 
dar voz às famílias que, lutam por proporcionar aos seus filhos um 
ambiente de aprendizagem, tanto quanto possível, idêntica aos 
seus pares, numa procura da igualdade de oportunidades.

Aqui, pensámos que a Inclusão é sempre uma oportunidade de 
ultrapassar barreiras, tanto académicas, como psicológicas e so-
ciais.

Pensámos, também, que a participação e o envolvimento dos 
Pais no processo educativo é, por si só, uma vantagem sine qua 
non.

Finalmente, retomando o “mote” inicial “Sentir…Pensar…Agir!” 
cremos que estas três metas conduzir-nos-ão, no futuro, à me-
lhoria na qualidade do que fazemos e, sobretudo, à aposta que, 
sendo todos diferentes, todos iguais, a atitude e o papel que de-
sempenhamos no caminho da diferenciação será decisivo.

Se unidos os nossos esforços na dinâmica dum trabalho em 
equipa – que se quer eficaz – construiremos a ambicionada Escola 
Para Todos.

Transformemos o sonho ou a utopia em realidade!
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Dislexia: da Teoria à Intervenção
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Introdução

O saber ler é 
uma das aprendi-
zagens mais im-
portantes, porque 
é a chave que 
permite o acesso 
a todos os outros 
saberes. 

A leitura e a es-
crita são formas 
do processamento 

linguístico. Aprender a ler, embora seja uma compe-
tência complexa, é relativamente fácil para a maioria 
das pessoas. Contudo, um número significativo de 
pessoas, embora possuindo um nível de inteligên-
cia médio ou superior, manifesta dificuldades na sua 
aprendizagem.

Até há poucos anos a origem desta dificuldade era 
desconhecida, era uma incapacidade invisível, um 
mistério, que gerou mitos e preconceitos estigmati-
zando as crianças, os jovens e os adultos que a não 
conseguiam ultrapassar.

Esta comunicação tem como objectivo apresentar 
os resultados dos recentes estudos sobre funciona-
mento do cérebro durante as actividades de leitura 
e escrita e dar resposta a diversas questões: Como 
funciona o cérebro durante as actividades de leitura? 
Quais as competências necessárias a essa aprendi-
zagem? Quais os défices que a dificultam? Quais as 
componentes dos métodos educativos que conduzem 
a um maior sucesso? 

Além disso, pretende ser um contributo para a ava-
liação diagnóstica e reeducação das crianças em ris-
co ou com dificuldades na aquisição da leitura e da 
escrita.

Evolução do Conceito de Dislexia, Definições e 
Critérios de Diagnóstico

Em 1896, Pringle Morgan, descreveu o caso clínico 
de um jovem de 14 anos que, apesar de ser inteligen-
te, tinha uma incapacidade quase absoluta em rela-
ção à linguagem escrita, que designou de “cegueira 
verbal”.1

Desde então esta perturbação tem recebido diver-
sas denominações: “cegueira verbal congénita”, “disle-
xia congénita”, “estrefossimbolia”, “alexia do desenvol-
vimento”, “dislexia constitucional”, “parte do contínuo 
das perturbações de linguagem, caracterizada por um 
défice no processamento verbal dos sons”...

Nos anos 60, sob a influência das correntes psico-
dinâmicas, foram minimizados os aspectos biológicos 
da dislexia, atribuindo as dificuldades leitoras a proble-
mas emocionais, afectivos e “imaturidade”.2

Em 1968, a Federação Mundial de Neurologia, uti-
lizou pela primeira vez o termo “Dislexia do Desen-
volvimento” definindo-a como: “um transtorno que se 
manifesta por dificuldades na aprendizagem da leitura, 
apesar das crianças serem ensinadas com métodos 
de ensino convencionais, terem inteligência normal e 
oportunidades socioculturais adequadas.3

Em 1994, O Manual de Diagnóstico e Estatística de 
Doenças Mentais, DSM IV, inclui a dislexia nas per-
turbações de aprendizagem, utiliza a denominação de 
“Perturbação da Leitura e da Escrita” e estabelece os 
seguintes critérios de diagnóstico:4 

A. O rendimento na leitura/escrita, medido através 
de provas normalizadas, situa-se substancialmen-
te abaixo do nível esperado para a idade do sujeito, 
quociente de inteligência e escolaridade própria para 
a sua idade.

B. A perturbação interfere significativamente com o 
rendimento escolar, ou actividades da vida quotidiana 
que requerem aptidões de leitura/escrita.

Práticas e Recursos: Princípios 
essenciais da Diferenciação
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C. Se existe um défice sensorial, as dificuldades 
são excessivas em relação às que lhe estariam habi-
tualmente associadas. 

Em 2003, a Associação Internacional de Dislexia 
adoptou a seguinte definição:

“Dislexia é uma incapacidade específica de apren-
dizagem, de origem neurobiológica. É caracterizada 
por dificuldades na correcção e/ou fluência na leitura 
de palavras e por baixa competência leitora e ortográ-
fica. Estas dificuldades resultam de um Défice Fono-
lógico, inesperado em relação às outras capacidades 
cognitivas e às condições educativas. Secundaria-
mente, podem surgir dificuldades de compreensão lei-
tora, experiência de leitura reduzida que pode impedir 
o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimen-
tos gerais”. 5

Esta definição de dislexia é a actualmente aceite 
pela grande maioria da comunidade científica.

Teorias Explicativas

Durante muitos anos a causa da dislexia perma-
neceu um mistério. Os estudos recentes têm sido 
convergentes, quer em relação à sua origem genéti-
ca e neurobiológica, quer em relação aos processos 
cognitivos que lhe estão subjacentes. 

Têm sido formuladas diversas teorias em relação 
aos processos cognitivos responsáveis por estas di-
ficuldades.

Teoria do Défice Fonológico
Nos estudos sobre as causas das dificuldades leito-

ras a hipótese aceite pela grande maioria dos investi-
gadores, é a hipótese do Défice Fonológico. 6 

De acordo com esta hipótese, a dislexia é causada 
por um défice no sistema de processamento fonológico 
motivado por a uma “disrupção” no sistema neurológi-
co cerebral, ao nível do processamento  fonológico. 7 

Este Défice Fonológico dificulta a discriminação e 
processamento dos sons da linguagem, a consciên-
cia de que a linguagem é formada por palavras, as 
palavras por sílabas, as sílabas por fonemas e o co-
nhecimento de que os caracteres do alfabeto são a 
representação gráfica desses fonemas. 8 

A leitura integra dois processos cognitivos distintos 
e indissociáveis: a descodificação (a correspondên-
cia grafo-fonémica) e a compreensão da mensagem 

escrita. Para que um texto escrito seja compreendido 
tem que ser lido primeiro, isto é, descodificado.

O défice fonológico dificulta apenas a descodifica-
ção. Todas as competências cognitivas superiores, ne-
cessárias à compreensão estão intactas: a inteligência 
geral, o vocabulário, a sintaxe, o discurso, o raciocínio 
e a formação de conceitos. 

Como funciona o cérebro durante a leitura?
Sally Shaywitz et al, (1998) utilizaram a fMRI para 

estudar o funcionamento do cérebro, durante as tare-
fas de leitura e identificaram três áreas, no hemisfério 
esquerdo, que desempenham funções chave no pro-
cesso de leitura: o girus inferior frontal, a área parietal-
-temporal e a área occipital-temporal. 9

- A região inferior-frontal é a área da linguagem oral. 
É a zona onde se processa a vocalização e articulação 
das palavras, onde se inicia a análise dos fonemas. A 
subvocalização ajuda a leitura fornecendo um modelo 
oral das palavras. Esta zona está particularmente acti-
va nos leitores iniciantes e disléxicos. 

- A região parietal-temporal é a área onde é feita a 
análise das palavras. Realiza o processamento visual 
da forma das letras, a correspondência grafo-fonémi-
ca, a segmentação e a fusão silábica e fonémica. Esta 
leitura analítica processa-se lentamente, e é a via utili-
zada pelos leitores iniciantes e disléxicos.

- A região occipital-temporal é a área onde se pro-
cessa o reconhecimento visual das palavras, onde se 
realiza a leitura rápida e automática. É a zona para 
onde convergem todas as informações dos diferentes 
sistemas sensoriais, onde se encontra armazenado o 
“modelo neurológico da palavra”. Este modelo contém 
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a informação relevante sobre cada palavra, integra a 
ortografia “como parece”, a pronúncia “como soa”, o 
significado “o que quer dizer”. Quanto mais automati-
camente for feita a activação desta área, mais eficien-
te é o processo leitor. 

Os leitores eficientes utilizam este percurso rápido e 
automático para ler as palavras. Activam intensamen-
te os sistemas neurológicos que envolvem a região 
parietal-temporal e a occipital-temporal e conseguem 
ler as palavras instantaneamente (em menos de 150 
milésimos de segundo).

Os leitores disléxicos utilizam um percurso lento e 
analítico para descodificar as palavras. Activam inten-
samente o girus inferior frontal, onde vocalizam as pa-
lavras, e a zona parietal-temporal onde segmentam as 
palavras em sílabas e em fonemas, fazem a tradução 
grafo-fonémica, a fusão fonémica e as fusões silábi-
cas até aceder ao seu significado. 

Os diferentes sub-sistemas desempenham diferen-
tes funções na leitura. O modo como são activados 
depende das necessidades funcionais dos leitores ao 
longo do seu processo evolutivo. 

As crianças com dislexia apresentam uma “disrup-
ção” no sistema neurológico que dificulta o processa-
mento fonológico e o consequente acesso ao siste-
ma de análise das palavras e ao sistema de leitura 
automática. Para compensar esta dificuldade utilizam 
mais intensamente a área da linguagem oral, região 
inferior-frontal, e as áreas do hemisfério direito que 
fornecem pistas visuais.

Teoria do Défice de Automatização
A Teoria do Défice de Automatização refere que 

a dislexia é caracterizada por um défice generaliza-
do na capacidade de automatização.10 Os disléxicos 
manifestam evidentes dificuldades em automatizar a 
descodificação das palavras, em realizar uma leitura 
fluente, correcta e compreensiva. 

As implicações educacionais desta teoria propõem 
a realização de várias tarefas para automatizar a des-
codificação das palavras: treino da correspondência 
grafo-fonémica, da fusão fonémica, da fusão silábica, 
leitura repetida de colunas de palavras, de frases, de 
textos, exercícios de leitura de palavras apresentadas 
durante breves instantes.11 

Teoria  Magnocelular 
A Teoria Magnocelular atribui a dislexia a um défice 

específico na transferência das informações senso-
riais dos olhos para as áreas primárias do córtex.12 

As pessoas com dislexia têm, de acordo com esta 
teoria, baixa sensibilidade face a estímulos com pouco 
contraste, com baixas frequências espaciais ou altas 
frequências temporais. Esta teoria não identifica, nem 
faz quaisquer referências, a défices de convergência 
binocular. 

O processo de descodificação poderia ser facilitado 
se o contraste entre as letras e a folha de papel fosse 
reduzido utilizando uma transparência azul, ou cinzen-
ta, por cima da página.13 

Esta teoria tem sido muito contestada porque os re-
sultados não são reproduzíveis.14

Bases Neurobiológicas da Dislexia

Até há poucos anos pensava-se que a dislexia era 
uma perturbação comportamental que primariamente 
afectava a leitura. 

Actualmente sabe-se que a dislexia é uma per-
turbação parcialmente herdada, com manifestações 
clínicas complexas, incluindo défices na leitura, no 
processamento fonológico, na memória de trabalho, 
na capacidade de nomeação rápida, na coordenação 
sensório-motora, na automatização10, e no processa-
mento sensorial precoce.15 16

Vários estudos têm procurado encontrar no geno-
ma humano a localização dos genes responsáveis 
pela dislexia. Diversos estudos têm demonstrado a 
hereditariedade da dislexia.17 

As mais recentes pesquisas sobre genética e disle-
xia referem que existem, presentemente, cinco locali-
zações para alelos de risco, com influência na dislexia. 
As cinco localizações foram encontradas nos cromos-
somas 2p, 3p-q, 6p, 15q e 18p.18 

Os resultados de estudos post mortem, realizados 
em cérebros de disléxicos, mostraram diferenças mi-
croscópicas e macroscópicas importantes.19 20 

Os resultados de estudos, realizados em cérebros 
vivos, evidenciam diferenças semelhantes.21 

Prevalência, Distribuição por Sexos e Persis-
tência 

A dislexia é provavelmente a perturbação mais fre-
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quente entre a população escolar sendo referida uma 
prevalência entre 5 a 17.5 %.22  

A prevalência é, contudo, variável dependendo do 
grau de dificuldade dos diferentes idiomas. No nosso 
país não existem estudos sobre a prevalência.

Em relação à distribuição por sexos tem-se verifi-
cado uma evolução ao longo dos tempos. Inicialmente 
era referida uma maior prevalência no sexo masculi-
no, nos últimos anos passou a ser referida uma distri-
buição igual em ambos os sexos.23 

Um estudo realizado em Abril de 2005 volta a referir 
que o número de rapazes com dislexia é, pelo menos, 
duas vezes superior ao das raparigas.24 

Tem sido considerado que o défice cognitivo que 
está na origem da dislexia persiste ao longo da vida, 
ainda que as suas consequências e expressão variem 
sensivelmente. 

Recentemente foram realizados estudos, com o 
objectivo de avaliar as modificações operadas nos 
sistemas neurológicos cerebrais, após a intervenção 
utilizando programas, multissensoriais, estruturados 
e cumulativos. As imagens obtidas através da fMRI 
mostraram que os circuitos neurológicos automáticos 
do hemisfério esquerdo tinham sido activados e o fun-
cionamento cerebral tinha “normalizado”.25  

 
Co-morbilidades

Embora a base cognitiva da dislexia seja um défi-
ce fonológico, é frequente a comorbilidade com outras 
perturbações: perturbação da atenção com hiperacti-
vidade (ADHD), perturbação específica da linguagem 
(PEL), discalculia, perturbação da coordenação mo-
tora, perturbação do comportamento, perturbação do 
humor, perturbação de oposição e desvalorização da 
auto-estima. 

A ADHD merece referência especial, por ser a per-
turbação que se associa com maior frequência.26 

Os estudos de gémeos, mostram uma influência 
genética comum, já identificada no locus de risco 6p, 
sendo maior para a dimensão de inatenção do que 
para a hiperactividade/impulsividade.27   

Mitos e Conhecimento Científico 

Até muito recentemente a dislexia era uma inca-
pacidade sem uma base orgânica identificada, sendo 
apenas visíveis as suas manifestações. O desconhe-

cimento científico contribuiu para o aparecimento de 
diversos mitos.

Não existe Dislexia? 
A dislexia existe, é uma incapacidade específica 

de aprendizagem, de origem neurobiológica, caracte-
rizada por dificuldades na aprendizagem da leitura e 
escrita. O DSM IV inclui a dislexia nas perturbações 
de aprendizagem e adopta a denominação de “Pertur-
bação da Leitura e da Escrita”. 

Não existem meios de diagnóstico da Dislexia?
Actualmente existem conhecimentos que permitem 

avaliar e diagnosticar as crianças com dislexia. Exis-
tem provas específicas para avaliar as diferentes com-
petências que integram o processo leitor.

A Dislexia só pode ser diagnosticada e tratada de-
pois do insucesso na leitura?

O conhecimento do défice fonológico subjacente à 
aprendizagem da leitura permite a identificação dos  
sinais de alerta  e a consequente intervenção preco-
ce.

A Dislexia passa com o tempo?
A dislexia mantém-se ao longo da vida, não é um 

atraso maturativo transitório. É uma perturbação neu-
rológica que necessita de uma intervenção precoce e 
especializada.28  

Repetir o ano ajuda a ultrapassar a dificuldade?
Repetir anos de escolaridade não ajuda a ultrapas-

sar as dificuldades, pelo contrário, pode criar dificul-
dades acrescidas a nível afectivo-emocional: senti-
mentos de frustração, ansiedade, desvalorização do 
auto-conceito e da auto-estima. O importante é que a 
criança seja avaliada e receba uma intervenção espe-
cializada.

 Deve evitar-se identificar as crianças como dislé-
xicas? 

Em alguns meios escolares e médicos existe algu-
ma relutância em avaliar e diagnosticar, em “rotular” 
as dificuldades de aprendizagem. Ignorar uma pertur-
bação não ajuda a ultrapassá-la, pelo contrário, contri-
bui para o seu agravamento. Esta perspectiva reflecte 
a falta de conhecimentos científicos sobre a dislexia, 
sobre os métodos de ensino a utilizar e sobre os bene-
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fícios de uma intervenção precoce e especializada.29

A dislexia é um problema visual?
As Associações Americanas de Pediatria e de      

Oftalmologia reafirmam que a dislexia não é causada 
por um problema de visão. A existência de erros de 
inversão, ver as letras ao contrário – p/b – são erros 
de origem fonológica (confundem-se porque são duas 
consoantes com o mesmo ponto de articulação, uma 
surda e outra sonora) e não de origem visual.30  31 32

A Dislexia é causada por problemas de orientação 
espacial? 

A dislexia é uma perturbação da linguagem que tem 
na sua génese um défice fonológico. As dificuldades 
de orientação espacial, lateralidade, identificação di-
reita e esquerda, psicomotoras e grafomotoras são 
independentes da dislexia. Podem existir subgrupos 
que, em comorbilidade, apresentem essas perturba-
ções.33

A Dislexia está relacionada com a inteligência?
Dislexia é uma dificuldade específica de aprendi-

zagem. Os critérios de diagnóstico do DSM-IV, refe-
rem explicitamente “O rendimento na leitura/escrita            
situa-se substancialmente abaixo do nível esperado 
para o seu quociente de inteligência...” 

A Dislexia existe apenas em algumas línguas?  
Existe uma base neurocognitiva universal para a 

dislexia. Sendo o défice primário da dislexia um dé-
fice nas representações fonológicas manifesta-se em 
todas as línguas. As diferenças de competência leitora 
entre os disléxicos devem-se, em parte, às diferentes 
ortografias...

Nas línguas mais transparentes, em que a corres-
pondência grafema-fonema é mais regular, como o 
Italiano e o Finlandês, são cometidos menos erros. 
Nas línguas opacas, em que existem muitas irregu-
laridades na correspondência grafema-fonema, como 
a língua inglesa, são cometidos mais erros. A língua 
portuguesa é uma língua semitransparente.34  

Terapias Controversas

O desconhecimento, até data recente, das causas 
e do tipo de défices subjacente à dislexia contribui-

riam para o surgimento de teorias explicativas e con-
sequentes intervenções terapêuticas sem qualquer 
validação científica.

Terapias Baseadas em Interpretações                          
Psicológicas

Em 1895, Sigmund Freud afirmava: “Os mecanis-
mos cognitivos dos fenómenos mentais, normais e 
anormais, podem ser explicados mediante o estudo 
rigoroso dos sistemas cerebrais”.35 Apesar dos seus 
estudos sobre neuroanatomia não conseguiu obter 
respostas que lhe permitissem compreender em pro-
fundidade os fenómenos psíquicos. Perante a inexis-
tência de meios, compreende-se que tenha recorrido 
a explicações puramente psicológicas, desvinculadas 
da actividade biológica cerebral. Interrogamo-nos so-
bre o modo como teria evoluído o seu pensamento se 
tivesse tido acesso à neuroimagem, à genética mole-
cular e aos actuais conhecimentos sobre neurotrans-
missores.

A última década, a denominada década do cérebro, 
trouxe-nos uma imensidade de conhecimentos sobre 
os fenómenos e transtornos psíquicos de cuja inter-
pretação se tinha apropriado a psicanálise. 

Actualmente, perante a esmagadora evidência dos 
aspectos biológicos da actividade cerebral e dos estu-
dos do genoma humano é impensável dar crédito às 
interpretações psicodinâmicas sobre as perturbações 
de leitura e escrita.

Terapias Baseadas em Défices Perceptivos

Durante as décadas de 50 e 60 os estudos sobre 
as perturbações de aprendizagem procuraram encon-
trar explicações a partir das perturbações perceptivas, 
visuais e auditivas. Com base nestes pressupostos 
surgiram diversos programas educativos. Treino da 
percepção visual de Frostig; treino da audição dicotó-
mica de Tomátis; treino de desenvolvimento motor de 
Delacato...36  37

Terapias Baseadas em Défices visuais,                     
Psicomotores e Problemas Posturais.

Diversos estudos referem que as crianças com dis-
lexia têm os mesmos problemas visuais das outras 
crianças.38  39  40 

As Sociedades Americanas de Pediatria e de Of-
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talmologia referem a independência entre a dislexia e 
problemas de visão e alertam para a ineficácia do uso 
de lentes prismáticas e do treino de visão, como trata-
mento para dislexia.31 32  

A dislexia não tem na sua origem um défice visual, 
pelo que não existe qualquer indicação para a utiliza-
ção de lentes prismáticas.41

Em complementaridade com a prescrição de lentes 
prismáticas, e estabelecendo uma relação de causali-
dade entre dislexia e problemas psicomotores e pos-
turais, são propostos programas de treino psicomotor, 
prescrita a utilização de leitoris, apoios para os pés, 
palmilhas, sapatos e colchões ortopédicos. 

Estas intervenções, proporcionam tratamentos pla-
cebos, extremamente gravosos, não só porque obri-
gam ao dispêndio de tempo e dinheiro, mas principal-
mente porque adiam a recuperação e impedem uma 
intervenção educativa especializada.

Não existe nenhum marcador biológico que, na prá-
tica clínica, se possa utilizar para estabelecer, ou con-
firmar, o diagnóstico de dislexia. 

O diagnóstico da dislexia é feito com base na histó-
ria familiar e clínica, em testes psicométricos, em tes-
tes de consciência fonológica, de linguagem, de leitura 
e da ortografia.

A realização de exames médicos, electroencefa-
logramas, potenciais auditivos e visuais evocados, 
não tem qualquer justificação, nem utilidade, para o 
diagnóstico e consequente intervenção na dislexia. Os 
exames de fMRI, actualmente, ainda não são utiliza-
dos como meio de diagnóstico.

Linguagem e Leitura

A leitura é uma competência cultural específica que 
se baseia no conhecimento da linguagem oral, é con-
tudo uma competência com um grau de dificuldade 
muito superior à da linguagem oral.

A linguagem existe há cerca de 100 mil anos, faz 
parte do nosso património genético. Aprende-se a fa-
lar naturalmente sem necessidade de ensino explícito. 
Os sistemas de escrita, sendo produtos da evolução 
histórica e cultural, são relativamente recentes na his-
tória da humanidade, existem apenas há cerca de 5 
mil anos. 

A escrita utiliza um código gráfico que necessita de 
ser ensinado explicitamente. Para decifrar o código es-

crito, é necessário tornar consciente e explícito o que, 
na linguagem oral, era um processo mental implícito.

Os processos cognitivos envolvidos na produção 
e compreensão da linguagem falada diferem signifi-
cativamente dos processos cognitivos envolvidos na 
leitura e na escrita. 

A procura de uma explicação neurocientífica cog-
nitiva, para a leitura, tem sido objecto de uma imensa 
quantidade de estudos.

Os resultados têm sido convergentes apresentando 
um conjunto bastante consistente de conclusões42:  

Quais as competências necessárias à aprendiza-
gem da leitura?

Aprender a ler não é um processo natural. Con-
trariamente à linguagem oral, a leitura não emerge 
naturalmente da interacção com os pais e os outros 
adultos, por mais estimulante que seja o meio a nível 
cultural. 

Para aprender a ler é necessário ter uma boa cons-
ciência fonológica, isto é, o conhecimento consciente 
de que a linguagem é formada por palavras, as pa-
lavras por sílabas, as sílabas por fonemas e que os 
caracteres do alfabeto representam esses fonemas. 

A consciência fonológica é uma competência difí-
cil de adquirir, porque na linguagem oral não é per-
ceptível a audição separada dos diferentes fonemas. 
Quando ouvimos a palavra “pai” ouvimos os três sons 
conjuntamente e não três sons individualizados.

Para ler é necessário conhecer o princípio alfabé-
tico, saber que as letras do alfabeto têm um nome e 
representam um som da linguagem, saber encontrar 
as correspondências grafo-fonémicas, saber analisar 
e segmentar as palavras em sílabas e fonemas, saber 
realizar as fusões fonémicas e silábicas e encontrar 
a pronúncia correcta para aceder ao significado das 
palavras.

Para realizar uma leitura fluente e compreensiva é 
ainda necessário realizar automaticamente estas ope-
rações, isto é, sem atenção consciente e sem esfor-
ço. 

A capacidade de compreensão leitora está forte-
mente relacionada com a compreensão da linguagem 
oral, com o possuir um vocabulário oral rico e com a 
fluência e correcção leitora. 

Todas as competências têm que ser integradas 
através do ensino e da prática. 
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Porque é que tantas crianças têm dificuldades em 
aprender a ler? Quais os défices que a dificultam esta 
aprendizagem?

As dificuldades na aprendizagem da leitura têm ori-
gem na existência de um défice fonológico.

As crianças com dislexia embora falem utilizando 
palavras, sílabas e fonemas, não têm um conhecimen-
to consciente destas unidades linguísticas, apresen-
tam um défice a nível da consciência dos segmentos 
fonológicos da linguagem, um défice fonológico.

As crianças que apresentam maiores riscos de fu-
turas dificuldades na aprendizagem da leitura são as 
que no jardim-de-infância, no pré-escolar e no início 
da escolaridade apresentam dificuldades a nível da 
consciência silábica e fonémica, da identificação das 
letras e dos sons que lhes correspondem, do objectivo 
da leitura e que têm uma linguagem oral e um vocabu-
lário pobres. 

Os factores motivacionais são muito importantes 
no desenvolvimento da capacidade leitora dado que 
a melhoria desta competência está altamente relacio-
nada com o querer, com a vontade de persistir, pese 
embora, as dificuldades sentidas e a não obtenção de 
resultados imediatos.

Sinais de Alerta 

Sendo a dislexia uma perturbação da linguagem, 
que tem na sua origem dificuldades ao nível do pro-
cessamento fonológico podem observar-se algumas 
manifestações antes do início da aprendizagem da 
leitura. 

A linguagem e as competências leitoras emergen-
tes são os sinais preditores mais relevantes de futuras 
dificuldades para a aprendizagem da leitura, as com-
petências perceptivas e motoras não são preditores 
significativos. 

Existem alguns sinais que podem indiciar dificulda-
des futuras. Se esses sinais forem observados e se 
persistirem ao longo de vários meses os pais devem 
procurar uma avaliação especializada. 

Não se pretende ser alarmista mas sim estar cons-
ciente de que, se uma criança mais tarde tiver proble-
mas, os anos perdidos não podem ser recuperados. 
A intervenção precoce é provavelmente o factor mais 
importante na recuperação dos leitores disléxicos. 

Sally Shaywitz refere alguns sinais de alerta43 a que 

acrescentámos outros recolhidos da nossa experiên-
cia. 

1. Na Primeira Infância:
- Os primeiros sinais indicadores de possíveis di-

ficuldades na linguagem escrita surgem ao nível da 
linguagem oral. O atraso na aquisição da linguagem 
pode ser um primeiro sinal de alerta para possíveis 
problemas de linguagem e de leitura.

- As crianças começam a dizer as primeiras pala-
vras com cerca de um ano de idade e a formar frases 
entre os 18 meses e os dois anos. As crianças em si-
tuação de risco podem só dizer as primeiras palavras 
depois dos 15 meses e dizer frases só depois dos dois 
anos. Este ligeiro atraso é frequentemente referido pe-
los pais como uma característica familiar. Os atrasos 
de linguagem podem acontecer e acontecem em famí-
lias, a dislexia também é uma perturbação familiar. 

- Depois das crianças começarem a falar surgem 
dificuldades de pronúncia, algumas referidas como 
“linguagem bebé”, que continuam para além do tempo 
normal. Pelos cinco anos de idade as crianças devem 
pronunciar correctamente a maioria das palavras.

- A dificuldade em pronunciar uma palavra pela pri-
meira vez, ou em pronunciar correctamente palavras 
complexas, pode ser apenas um problema de articula-
ção. As incorrecções típicas da dislexia são a omissão 
e a inversão de sons em palavras (fósforos/fosfos, pi-
pocas/popicas...).

2. No Jardim-de-infância e Pré-escolar:
- “Linguagem bebé” persistente.
- Frases curtas, palavras mal pronunciadas, com 

omissões e substituições de sílabas e fonemas.
- Dificuldade em aprender nomes: de cores (verde, 

vermelho), de pessoas, de objectos, de lugares...
- Dificuldade em memorizar canções e lengalen-

gas.
- Dificuldade na aquisição dos conceitos temporais 

e espaciais básicos: ontem/amanhã; manhã/amanhã; 
direita/esquerda; depois/antes...

- Dificuldade em aperceber-se de que as frases são 
formadas por palavras e que as palavras se podem 
segmentar em sílabas.

- Não saber as letras do seu nome próprio.
- Dificuldade em aprender e recordar os nomes e os 

sons das letras.
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3. No Primeiro Ano de Escolaridade:
- Dificuldade em compreender que as palavras se 

podem segmentar em sílabas e fonemas.
- Dificuldade em associar as letras aos seus sons, 

em associar a letra “éfe” com o som [f].
- Erros de leitura por desconhecimento das regras 

de correspondência grafo-fonémica: vaca/faca; janela/
chanela; calo/galo...

- Dificuldade em ler monossílabos e em soletrar pa-
lavras simples: ao, os, pai, bola, rato...

- Maior dificuldade na leitura de palavras isoladas e 
de pseudopalavras “modigo”.

- Recusa ou insistência em adiar as tarefas de lei-
tura e escrita.

- Necessidade de acompanhamento individual do 
professor para prosseguir e concluir os trabalhos.

- Relutância, lentidão e necessidade de apoio dos 
pais na realização dos trabalhos de casa.

- Queixas dos pais e dos professores em relação às 
dificuldades de leitura e escrita.

- História familiar de dificuldades de leitura e orto-
grafia noutros membros da família.

4. A partir do Segundo Ano de Escolaridade:

4.1. Problemas de Leitura:
- Progresso muito lento na aquisição da leitura e 

ortografia.
- Dificuldade, necessitando de recorrer à soletra-

ção, quando tem que ler palavras desconhecidas, irre-
gulares e com fonemas e sílabas semelhantes.

- Insucesso na leitura de palavras multissilábicas. 
Quando está quase a concluir a leitura da palavra, 
omite fonemas e sílabas ficando um “buraco” no meio 
da palavra: biblioteca/bioteca...

- Substituição de palavras de pronúncia difícil por 
outras com o mesmo significado: carro/automóvel...

- Tendência para adivinhar as palavras, apoiando-se 
no desenho e no contexto, em vez de as descodificar. 

- Melhor capacidade para ler palavras em contexto 
do que para ler palavras isoladas.

- Dificuldade em ler pequenas palavras funcionais 
como “aí, ia, ao, ou, em, de... ”.

- Dificuldades na leitura e interpretação de proble-
mas matemáticos.

- Desagrado e tensão durante a leitura oral, leitura 
sincopada, trabalhosa e sem fluência.

- Dificuldade em terminar os testes no tempo pre-
visto.

- Erros ortográficos frequentes nas palavras com 
correspondências grafo-fonémicas irregulares.

- Caligrafia imperfeita.
- Os trabalhos de casa parecem não ter fim, ou com 

os pais recrutados como leitores.
- Falta de prazer na leitura, evitando ler livros ou 

sequer pequenas frases.
- A correcção leitora melhora com o tempo, mantém 

a falta de fluência e a leitura trabalhosa.
- Baixa auto-estima, com sofrimento, que nem sem-

pre é evidentes para aos outros.

4.2. Problemas de Linguagem:
- Discurso pouco fluente com pausas, hesitações, 

um’s...
- Pronúncia incorrecta de palavras longas, não fa-

miliares e complexas.
- Uso de palavras imprecisas em substituição do 

nome exacto: a coisa, aquilo, aquela cena...
- Dificuldade em encontrar a palavra exacta, humi-

dade/humanidade...
- Dificuldade em recordar informações verbais, pro-

blemas de memória a curto termo: datas, nomes, nú-
meros de telefone, sequências temporais, algoritmos 
da multiplicação…

- Dificuldades de discriminação e segmentação si-
lábica e fonémica.

- Omissão, adição e substituição de fonemas e sí-
labas. 

- Alterações na sequência fonémica e silábica.
- Necessidade de tempo extra, dificuldade em dar 

respostas orais rápidas.

4.3. Evidência de áreas fortes nos processos cog-
nitivos superiores:

- Boa capacidade de raciocínio lógico, conceptuali-
zação, abstracção e imaginação.

- Maior facilidade de aprendizagem dos conteúdos 
compreendidos do que memorizados sem integração 
numa estrutura lógica. 

- Melhor compreensão do vocabulário apresentado 
oralmente, do que do vocabulário escrito.

- Boa compreensão dos conteúdos quando lhe são 
lidos.

- Capacidade para ler e compreender melhor as 
palavras das suas áreas de interesse, que já leu ou 
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praticou, muitas vezes.
- Melhores resultados nas áreas que têm menor 

dependência da leitura: matemática, informática, artes 
visuais...

5. Sinais de Alerta em Jovens e Adultos:

5.1. Problemas na leitura:
- História pessoal de dificuldades na leitura e es-

crita.
- Dificuldades de leitura persistentes. A correcção 

leitora melhora ao longo dos anos, mas a leitura conti-
nua a ser lenta, esforçada e cansativa.

- Dificuldades em ler e pronunciar palavras pouco 
comuns, estranhas, ou únicas como nomes de pesso-
as, de ruas, de lugares, dos pratos, na lista do restau-
rante...

- Não reconhecer palavras que leu ou ouviu quando 
as lê ou ouve no dia seguinte.

- Preferência por livros com poucas palavras por 
página e com muitos espaços em branco.

- Longas horas na realização dos trabalhos esco-
lares.

- Penalização nos testes de escolha múltipla.
- A ortografia mantém-se desastrosa preferindo uti-

lizar palavras menos complexas, mais fáceis de es-
crever.

- Falta de apetência para a leitura recreativa.
- Sacrifício frequente da vida social para estudar as 

matérias curriculares.
- Sentimentos de embaraço e desconforto quando 

tem que ler algo oralmente com tendência a evitar es-
sas situações.

5.2. Problemas de Linguagem:
- Persistência das dificuldades na linguagem oral. 
- Pronúncia incorrecta de nomes de pessoas e lu-

gares, saltar por cima de partes de palavras.
- Dificuldade em recordar datas, números de telefo-

ne, nomes de pessoas, de lugares...
- Confusão de palavras com pronúncias semelhan-

tes.
- Dificuldade em recordar as palavras, “está mesmo 

na ponta da língua”.
- Vocabulário expressivo inferior ao vocabulário 

compreensivo.
- Evita utilizar palavras que teme pronunciar mal.

3.3. Evidência de áreas fortes nos processos cog-

nitivos superiores:
- A manutenção das áreas fortes evidenciadas du-

rante a escolaridade.
- Melhoria muito significativa quando lhe é facultado 

tempo suplementar nos exames.
- Boa capacidade de aprendizagem, talento espe-

cial para níveis elevados de conceptualização.
- Ideias criativas com muita originalidade.
- Sucesso profissional em áreas altamente espe-

cializadas como a medicina, direito, ciências políticas, 
finanças, arquitectura...

- Boas capacidades de empatia, resiliência e de 
adaptação.

É possível identificar a dislexia em crianças antes 
de iniciarem a aprendizagem da leitura, se estes sinais 
forem observados atentamente, bem como em jovens 
e adultos que atingiram um determinado nível de efi-
ciência, mas que continuam a ler lentamente, com es-
forço e com persistentes dificuldades ortográficas.

Se apenas alguns destes sinais forem identificados 
não é motivo para alarme, todas as pessoas se enga-
nam às vezes, há sim que estar atento à existência de 
um padrão persistente durante um período prolonga-
do.  

Avaliação

Se existe suspeita da existência de défices fono-
lógicos e/ou de dificuldades de leitura e escrita deve 
ser realizada uma avaliação. É importante avaliar para 
diagnosticar, para delinear as dificuldades específicas, 
as áreas fortes e para intervir. 

A avaliação pode ser feita em qualquer idade, os 
testes são seleccionados de acordo com a idade. Não 
existe um teste único que possa ser usado para avaliar 
a dislexia, devem ser realizados testes que avaliem as 
competências fonológicas, a linguagem compreensiva 
e expressiva (a nível oral e escrito), o funcionamento 
intelectual, o processamento cognitivo e as aquisições 
escolares.

Os modelos de avaliação que se revelam mais efi-
cientes são os que conduzem directamente à imple-
mentação de estratégias de intervenção que tenham 
em conta os dados obtidos na avaliação. Thomson44, 
Watkins45, Malatesha46, Church et al47, Broomfield, 
Combley48, Snowling, Stackhouse, Kaufman49.
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Intervenção

Avaliar sem intervir não faz sentido, porque não 
permite ultrapassar as dificuldades. Após a avaliação 
e com bases nos resultados obtidos são implemen-
tadas as medidas de intervenção adequadas a cada 
caso. 

A Importância da Intervenção Precoce

A identificação e intervenção precoce são o segre-
do do sucesso na aprendizagem da leitura.

A identificação de um problema é a chave que per-
mite a sua resolução. Quanto mais cedo um problema 
for identificado mais rapidamente se pode obter ajuda. 
A identificação, sinalização e avaliação das crianças 
que evidenciam sinais de futuras dificuldades antes 
do início da escolaridade permite a implementação de 
programas de intervenção precoce que irão prevenir 
ou minimizar o insucesso.

Na geração passada pensava-se que o processo 
de aprender a ler e escrever não começava, e não de-
via começar, antes das crianças iniciarem a escolari-
dade formal. 

O processo de aprendizagem da leitura começa 
bastante cedo, em muitos casos antes do pré-esco-
lar. Estudos recentes comprovam que as crianças que 
apresentam dificuldades no início da aprendizagem da 
leitura e escrita dificilmente recuperam se não tiverem 
uma intervenção precoce e especializada. Os maus 
leitores no 1.º ano continuam invariavelmente sendo 
maus leitores, as dificuldades acumulam-se ao longo 
dos anos. 

Após os 9 anos de idade, o tempo e o esforço des-
pendidos na reeducação aumentam exponencialmen-
te.42

Stanovich refere no seu conhecido artigo sobre o 
“Efeito de Mateus”,50 que os ricos ficam cada vez mais 
ricos e os pobres cada vez mais pobres, associando-o 
com as dificuldades em adquirir as competências lei-
toras precoces. Estas consequências são múltiplas: 
atitudes negativas em relação às actividades de leitu-
ra, desvalorização do autoconceito escolar e pessoal, 
baixo rendimento escolar, baixo nível de vocabulário, 
diminuição de actividades de leitura, perda de opor-
tunidades de desenvolver estratégias de compreen-
são...

É possível melhorar as competências leitoras?  
Sendo a dislexia uma perturbação de origem neu-

robiológica e genética, sendo as diferenças cerebrais 
e os processos cognitivos “herdados” pode inferir-se 
que as dificuldades das crianças com dislexia são 
permanentes e imutáveis? Pensamos que não, acre-
ditamos que é possível introduzir melhorias através de 
uma intervenção especializada.

Como já referimos os resultados dos estudos de 
Sally Shaywitz provam que é possível “reorganizar” os 
circuitos neurológicos se for implementado um progra-
ma reeducativo concebido com base nos novos co-
nhecimentos neurocientíficos.

Os novos conhecimentos sobre o modo como os 
leitores iniciantes aprendem a ler e sobre os défices 
que impedem o sucesso nesta aprendizagem tiveram 
implicações importantes nas práticas educativas. 

Actualmente verifica-se um grande consenso quer 
em relação aos princípios orientadores, estratégias 
educativas, quer em relação aos conteúdos, o que en-
sinar. 

Quais os princípios orientadores componentes dos 
métodos educativos que conduzem a um maior suces-
so? 

Estudos realizados por diversos investigadores 
mostraram que os métodos multissensoriais, estrutu-
rados e cumulativos são a intervenção mais eficien-
te.47  48   51  52  53  54  55 

As crianças disléxicas, para alem do défice fono-
lógico apresentam dificuldades na memória auditiva 
e visual bem como dificuldade de automatização. Os 
métodos de ensino multissensoriais ajudam as crian-
ças a aprender utilizando mais do que um sentido, 
enfatizam os aspectos cinestésicos da aprendizagem 
integrando o ouvir e o ver, com o dizer e o escrever.

A Associação Internacional de Dislexia promove  
activamente a utilização dos métodos multissenso-
riais, indica os princípios e os conteúdos educativos 
a ensinar:

- Aprendizagem Multissensorial - a leitura e a es-
crita são actividades multissensoriais. As crianças têm 
que olhar para as letras impressas, dizer ou subvoca-
lizar os sons, fazer os movimentos necessários à es-
crita e usar os conhecimentos linguísticos para aceder 
ao sentido das palavras. São utilizadas em simultâneo 
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as diferentes vias de acesso ao cérebro, os neurónios 
estabelecem interligações entre si facilitando a apren-
dizagem e a memorização.

- Estruturado e Cumulativo - a organização dos 
conteúdos a aprender segue a sequência do desen-
volvimento linguístico e fonológico. Inicia-se com os 
elementos mais fáceis e básicos e progride gradual-
mente para os mais difíceis. Os conceitos ensinados 
devem ser revistos sistematicamente para manter e 
reforçar a sua memorização.

- Ensino Directo, Explícito - os diferentes concei-
tos devem ser ensinados directa, explícita e conscien-
temente, nunca por dedução. 

- Ensino Diagnóstico - deve ser realizada uma 
avaliação diagnóstica das competências adquiridas e 
a adquirir. 

- Ensino Sintético e Analítico - devem ser rea-
lizados exercícios de ensino explícito da “Fusão Fo-
némica”, “Fusão Silábica”, “Segmentação Silábica” e 
“Segmentação Fonémica”.

- Automatização das Competências Aprendidas 
- as competências aprendidas devem ser treinadas 
até à sua automatização, isto é, até à sua realização, 
sem atenção consciente e com o mínimo de esforço e 
de tempo. A automatização irá disponibilizar a atenção 
para aceder à compreensão do texto.

O Método Distema® - Quais os seus pressupos-
tos teóricos? A quem se destina? 

Durante mais de três dezenas de anos de trabalho 
diário, na avaliação e reeducação de crianças e jovens 
com dificuldades de leitura e escrita debati-me com a 
falta de materiais educativos com o rigor científico que 
considero necessário a uma intervenção com suces-
so.

Como resultado desta carência fui desenvolvendo e 
aperfeiçoando diversos materiais, que distribuía pelas 
crianças que apoiava, pais e professores. A publica-
ção desses materiais foi sendo insistentemente solici-
tada e incentivada mas a falta de tempo, resultante do 
trabalho pedagógico e clínico diários, tem dificultado a 
sua elaboração.

O Método Distema é um Método de Ensino e Re-
educação da Leitura e da Escrita, Fonomímico, Mul-
tissensorial, Estruturado e Cumulativo. Foi elaborado, 
em colaboração com Leonor Machado, com base nos 

resultados dos recentes estudos cognitivos e neuro-
científicos sobre dislexia e a minha experiência profis-
sional como docente e psicóloga educacional. 

Tem sido apresentado em congressos, conferên-
cias, cursos de formação e pós-graduação de profes-
sores, psicólogos, médicos e terapeutas da fala, tendo 
merecido o reconhecimento dos diversos especialis-
tas.

A minha intervenção tem sido aferida e aperfeiçoa-
da mediante um trabalho diário com crianças e jovens, 
professores, pais, médicos, psicólogos...

O Método Distema destina-se a crianças com per-
turbações fonológicas da linguagem e que apresentem 
indicadores de risco de dislexia, a crianças e jovens 
disléxicos a todos os que apresentam dificuldades na 
aprendizagem da leitura e da escrita, em maior ou me-
nor grau, independentemente da sua etiologia.

Desejo, e espero, que os especialistas nas áreas 
da linguagem e leitura sintam a sua utilidade, bene-
ficiem das suas orientações e, muito especialmen-
te, que contribua para a obtenção de um maior su-
cesso na aprendizagem das crianças e jovens que                
acompanham.
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O Pavilhão 
de Conheci-
mento – Ciên-
cia Viva é um 
museu interac-
tivo de ciên-
cia e tecnolo-
gia. Aberto ao     
público desde 
25 de Julho 
de 1999, é 
parte integran-
te da Rede 

de Centros Ciência Viva, sendo o pólo dinami-
zador e centro de recursos dessa mesma rede. 
O seu principal objectivo é o estímulo do conhe-
cimento científico e a difusão da cultura científica e 
tecnológica entre os cidadãos. As exposições e as 
actividades propostas permitem ao visitante, através 
de módulos interactivos, explorar muitos e variados 
temas de uma forma activa, descontraída e lúdica. 
Além das grandes exposições temáticas, o Pavilhão 
do Conhecimento – Ciência Viva promove ainda diver-
sas acções de divulgação científica e outras iniciativas 
de carácter educativo.

O Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva rece-
beu os seguintes prémios:

- 2000: Prémio da Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas, por sermos a primeira insti-
tuição do género a estabelecer um bilhete família 
sem limite para o número de filhos.

- 2001: Prémio de Homenagem da Sociedade 
Portuguesa de Esclerose Múltipla, pelos nossos 
esforços contínuos em tornar o espaço e os nos-
sos serviços cada vez mais acessíveis a todos.

Uma das grandes vantagens deste espaço é 
poder-se tocar em todas as experiências, mas não 
só, pois permite, de forma livre ou orientada, des-
cobrir e construir um conjunto de competências so-
ciais e cognitivas (isto se houver visitas repetidas). 

Não há dúvida da importância da utilização deste 
recurso pedagógico para todos, mas em particular, 
para as pessoas com necessidades especiais. Muitas 
delas, com algumas ou muitas limitações, poderão, 
através de exposições interactivas e actividades com-
plementares (ambas multidisciplinares e multissenso-
riais), melhorar e desenvolver as suas capacidades. 
A partilha entre o museu e os professores/técnicos é 
indispensável para o sucesso de qualquer acção. Sem 
essa relação, nada ou pouco acontece!

O apoio ao público com necessidades especiais 
no Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva

O número de visitantes com necessidades espe-
ciais que visitaram em grupo ou individualmente a 
área expositiva e os espaços Cib@rcafé e Mediateca 
do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, desde 
25 de Julho de 1999 a 31 de Outubro de 2005, é cerca 
de 13 000, vindos de todo o país.

A nossa principal finalidade no apoio aos visitantes 
com necessidades especiais (nomeadamente às pes-
soas cegas, surdas e com deficiência mental ligeira, 
moderada e profunda) é criar o hábito de visitar, não 
pontual mas repetidamente, e de utilizar o Pavilhão do 
Conhecimento – Ciência Viva de forma lúdica, peda-
gógica e terapêutica. Uma das mais importantes con-
sequências deste hábito é todos caminharem para a 

No Pavilhão do Conhecimento:
Ciência Viva
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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autonomia desejada e necessária.
O nosso trabalho diário materializa-se de 

forma constante em várias vertentes. Apresen-
tam-se aqui as cinco principais:

1. O apoio ao público com necessidades espe-
ciais (grupos, alunos integrados e público geral)

No apoio ao público com necessidades es-
peciais distinguimos 3 grupos (somente os dois 
primeiros serão abordados): os grupos que vêm 
das instituições de educação especial (CER-
CIS, APPACDM, APPC, colégios de ensino es-
pecial, associações e outras); os alunos com 
deficiência que estão integrados nas escolas; 
as pessoas com necessidades especiais que 
vêm em família ou com amigos (uma pessoa 
com necessidades especiais que não seja autónoma 
vem sempre acompanhada). Não fazemos particular 
referência às pessoas em cadeira de rodas, pois o 
nosso espaço é acessível.

Noventa por cento dos grupos que recebemos  
anualmente são grupos com deficiência mental ligeira 
e moderada; os restantes dez por cento são grupos de 
surdos e de cegos/baixa visão. Todos eles têm apoio 
durante a visita se o desejarem. 

Para os grupos de surdos a visita é feita por um 
monitor surdo permitindo que as perguntas e dúvidas, 
quer sobre a manipulação do módulo quer sobre o 
conteúdo, sejam respondidas em língua gestual portu-
guesa, não havendo qualquer quebra no processo de 
comunicação e exploração (o que não acontece quan-
do existe um intérprete que faz a tradução).

Para os grupos cegos/baixa visão o acompanha-
mento é feito tendo em conta vários aspectos: a descri-
ção do espaço e módulos, a exploração dos módulos 
mais acessíveis e sempre que necessário, o recurso a 
materiais/objectos que permitam complementar a ex-
periência ou a explicação.

No que diz respeito à deficiência mental, onde exis-
tem algumas ou muitas limitações físicas e/ou cogniti-
vas, preocupamo-nos fundamentalmente com as com-
petências do grupo. Assim, antes da visita às nossas 
exposições, falamos pelo telefone com os técnicos, o 
que nos permite ter uma ideia das competências que 
os alunos têm (ler, escrever, fazer contas, distinguir 
cores, formas geométricas, etc.). Todas estas informa-

ções permitem-nos dar uma melhor resposta. Sempre 
que possível, é feita a preparação da visita em con-
junto com os técnicos no pavilhão, tornando-se esta 
muito mais funcional. Existem três estratégias de ac-
ção com estes grupos: no caso da deficiência mental 
ligeira estimulamos tanto a manipulação dos módulos 
como o questionamento; no caso da deficiência mental 
moderada estimulamos sobretudo a manipulação; por 
último, no caso da deficiência mental profunda e tendo 
em conta que somente o técnico sabe comunicar com 
o seu aluno, tentamos que ele perceba a experiência 
e a possa assim transmitir ou fazê-la explorar da forma 
mais correcta junto do seu aluno. 

No início de 2005, tentou-se que a visita à expo-
sição “A Ciência e o Desporto” por parte dos grupos 
com deficiência mental fosse mais autónoma, isto é, 
que não tivesse um acompanhamento permanente, 
mas sim pontual. Foi criado um guião sobre a exposi-
ção com orientações, a listagem dos módulos e breve 
texto com imagem de cada módulo. Esse guião estava 
disponível online no site do pavilhão ou era enviado 
por correio electrónico ou por carta, aquando da mar-
cação da visita. Durante a visita, os técnicos tinham 
sempre que necessário o apoio dos monitores pre-
sentes na sala. Para sabermos a opinião dos técnicos 
que nos visitaram, entregou-se um questionário. Por 
um lado, queríamos saber da utilidade do guião e por 
outro, se a visita sem um acompanhamento contínuo 
(sempre que o grupo tinha perguntas tinha de pedir 
apoio aos vários monitores presentes na sala) tinha 
permitido um bom aproveitamento. As respostas nes-
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tes questionários permitem-nos concluir que foi útil o 
guião disponibilizado antes da visita e foi considerada 
positiva a exploração da exposição desta forma. 

Tendo em conta que é cada vez mais frequente 
existirem alunos com deficiência integrados nas esco-
las, a nossa estratégia de apoio à visita é orientar o 
professor, aquando da marcação da visita, dependen-
do das necessidades dos seus alunos. Um dos objec-
tivos desta estratégia é que eles não sintam que há 
um apoio especial e que se sintam verdadeiramente 
integrados na sua turma. Muitas vezes pensa-se que 
um museu de ciência e tecnologia pode não ter inte-
resse para alunos com deficiência, pois considera-se 
difícil. Além disso, e tendo em conta que na escola os 
alunos integrados ainda são poucos, os que frequen-
tam as disciplinas da matemática, das ciências físico-
químicas ou das ciência da natureza, acabam grande 
parte das vezes por serem “esquecidos” nas visitas de 
estudo desta natureza, sendo ou dispensados ou en-
tão limitados a uma presença passiva. Pretendemos 
que o professor se aperceba da riqueza deste espaço 
e a mais-valia para todos os seus alunos, incluindo os 
alunos com necessidades especiais. 

Assim, se um professor tiver alunos com deficiên-
cia mental, é-lhe indicada e disponibilizada alguma 
documentação sobre as experiências que têm mais 
sucesso junto das pessoas com deficiência mental (é 
pertinente referir que estas experiências são também 
as preferidas do público em geral). Por outro lado, se 
o professor criar um guião, damos-lhe apoio para o 
adaptar. Parece-nos essencial referir que a visita terá 

mais sucesso se os alunos de uma turma explorarem 
a exposição ou os módulos seleccionados pelo profes-
sor em grupos de 3 ou 4; se o aluno com deficiência 
mental estiver no grupo com o qual costuma trabalhar 
na sala de aula, poderá sem dúvida aproveitar melhor 
a sua visita. O trabalho de grupo permite rentabilizar 
as capacidades e fazer ultrapassar as limitações de 
cada aluno. Assim, o aluno com deficiência mental po-
derá ver os colegas ora ler a legenda, ora manipular, 
ora responder às questões do guião, o que por sua 
vez, estimulará o aluno com deficiência mental para 
a leitura, para a manipulação, para o questionamento 
e para a escrita. A supervisão do professor neste pro-
cesso é fundamental. 

Se o professor tiver alunos cegos/baixa visão, dis-
ponibilizamos documentação sobre os módulos em 
Braille ou em caracteres ampliados e transcrevemos 
o guião criado pelo professor para Braille. Aqui, mais 
uma vez, é indispensável o trabalho de grupo, permi-
tindo que o aluno cego possa ouvir os colegas e parti-
cipar com eles na exploração dos módulos acessíveis 
e não acessíveis. Assim, não deixará de fazer também 
o relatório ou preenchimento do guião e de participar 
posteriormente na sala de aula, de forma activa, na 
discussão da visita ou do guião.

Por fim, se o professor tiver alunos surdos e nos in-
formar aquando da marcação da visita, poderá contar 
com o nosso monitor surdo, que estará presente na 
sala expositiva para responder às perguntas e apoiar 
na exploração dos módulos.

2. A sensibilização interna e externa

Para que haja um atendimento eficiente ao públi-
co com necessidades especiais, é necessário que os 
funcionários que contactam com o público tenham in-
formação e alguns conhecimentos sobre estes visitan-
tes. 

A ignorância, o pouco à vontade ou o desrespei-
to (sem intenção) do monitor durante a explicação de 
um módulo ou de uma actividade podem fazer sentir à 
pessoa com necessidades especiais uma experiência 
deveras traumatizante e nunca mais voltar.

No caso de visitantes surdos, é fácil o monitor 
aprender a dizer em língua gestual portuguesa alguns 
gestos (Bom dia, Boa tarde, casa de banho, obriga-
da, bem-vindo, hoje, amanhã, etc.) ou então como se 
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pode comunicar com uma pessoa surda se não sabe 
língua gestual? 

Para o público cego, a descrição do espaço ou de 
um módulo de forma clara e rigorosa associada ao 
toque (sempre que possível) irá facilitar a sua explo-
ração. Saber orientar uma pessoa cega num deter-
minado espaço requer alguns cuidados; ou então um 
diálogo sem cuidados especiais tais como evitarem-se 
utilizar as palavras como ver, cores, cego, etc. 

Para o público com deficiência mental, existem vá-
rias estratégias de exploração mas a mais importante 
é começar pela mais simples abordagem de qualquer 
assunto ou módulo, à medida que o diálogo se pro-
cessa, vamo-nos apercebendo das capacidades (e 
dificuldades) e saberes da pessoa. Devemos sempre 
utilizar uma interacção mais activa e mais próxima da 
pessoa. Nunca aceitarmos qualquer comportamento 
impróprio, as regras são para todos. Estas e muitas 
outras questões têm sido abordadas em acções de 
sensibilização. Sempre que um novo monitor entra em 
funções é-lhe entregue um documento que apresenta 
algumas orientações no atendimento ao público com 
necessidades especiais, bem como, uma selecção de 
experiências por ordem de maior acessibilidade exis-
tentes nas exposições permanentes e temporárias.

Para a sensibilização do público (escolas, famílias 
e outros), temos realizado vários eventos e activida-
des em colaboração com instituições de e para pes-
soas com necessidades. Apresentam-se aqui algumas 

dessas iniciativas:
A realização do Dia Helen Keller a 27 de Junho de 

2001 com a colaboração do Centro Helen Keller, do 
Colégio António Aurélio da Costa Ferreira e da ACA-
PO. Os alunos que nos visitaram naquele dia tiveram 
a oportunidade de aprender a escrita Braille e uti-
lizar uma máquina Braille; ter uma primeira aula de 
Língua Gestual Portuguesa; comunicar com crianças             
surdo-cegas; falar com alunos normovisuais e cegos/
baixa visão do Centro Helen Keller que partilham a 
mesma sala de aulas.

Em Março de 2002, o Pavilhão contou com a ex-
posição “O Factor Humano – Ergonomia Viva” vinda 
do Science Museum de Londres. Como complemento 
nacional a esta exposição foram produzidos pelo Pavi-
lhão um conjunto de módulos de acessibilidade (“não 
poder andar”, “não poder ver”, “comunicar por gestos” 
e “escrever em Braille”) em colaboração com as orga-
nizações: ACAPO, APPC, APD, SPEM e LPDM-CRS.

Até 2004, o Pavilhão cedeu esta pequena exposi-
ção a várias câmaras e ao SNRIPD (Secretariado para 
a Reabilitação e Integração das Pessoas com Defici-
ência). Foi ainda desenvolvida uma brochura a tinta e 
Braille da exposição “O Factor Humano – Ergonomia 
Viva”. A propósito desta exposição, organizaram-se 
três colóquios a 24 e 30 de Novembro e 7 de Dezem-
bro de 2002 sobre acessibilidade (para cegos, para 
surdos e para deficientes mentais e/ou motores) com 
a colaboração da ACAPO, AILGP e LPDM.

Em Junho de 2002, a APPDA (Associação Portu-
guesa para Protecção aos Deficientes Autistas) incluiu 
no seu projecto “Brinca Comigo”, visitas ao Pavilhão 
do Conhecimento – Ciência Viva. O contacto de crian-
ças autistas com o nosso espaço em grupo ou com os 
pais passaram a visitar regularmente as exposições, 
tendo mesmo passado a ser sócios do cartão clube 
do Pavilhão.

Em Outubro de 2002, a exposição “O Cabelo 
Descodifica-se” vinda de La Cité des Sciences et de 
L´Industrie continha legendas em Braille e desenhos 
em relevo, bem como as outras legendas a tinta e ma-
nípulos acessíveis a pessoas que se deslocam em ca-
deira de rodas.

Em Abril de 2003, nas actividades “Uma Noite no 
Museu e Escola de feiticeiros” participaram crianças 
surdas e crianças com Spina Bífida.
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3. Estágios de pessoas com necessidades                          
especiais

O Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva tem tido 
vários jovens com necessidades especiais a estagiar no 
seu espaço desde 2003. Temos tido algumas parcerias 
com o Externato Alfred Binet, a ACAPO (Associação de 
Cegos e Amblíopes de Portugal), a escola Básica Inte-
grada 123/JI Vasco da Gama, a APS ( Associação Por-
tuguesa de Surdos) e a LPDM – CRS (Liga Portuguesa 
de Deficientes Motores – Centro de Recursos Sociais).  
Algumas das funções que têm sido executadas pelos 
estagiários: apoio na recepção dos grupos, apoio na 
Casa Inacabada e apoio no espaço multimédia. Os 
efeitos da presença de jovens com necessidades es-
peciais (um surdo, um cego, um com dificuldades espe-
ciais e um com Trissomia 21) têm sido muito importan-
tes para todos (os próprios jovens com necessidades 
especiais, os funcionários do pavilhão e as pessoas 
que nos visitam diariamente que são cerca de 840 em 
média). Alguns preconceitos são ultrapassados e o 
atendimento ao público com necessidades especiais 
tem melhorado consideravelmente. Assim, torna-se 
essencial e indispensável a presença de pessoas com 
necessidades especiais no dia-a-dia do pavilhão. No 
passado tivemos quatro pessoas com necessidades 
especiais (uma pessoa em cadeira de rodas, duas 
pessoas cegas e uma pessoa surda) com funções de 
monitor (área expositiva e espaço multimédia).

4. GEIC (Grupo para o Ensino Informal das Ciências 
para as Pessoas com Deficiência Mental)

Nos primeiros anos, o Pavilhão colaborou pontual-
mente com diversas instituições de educação espe-
cial. As sugestões dos técnicos e as respostas dos 
diferentes grupos com deficiência mental e multidefi-
ciência, possibilitaram uma considerável melhoria do 
apoio prestado. 

Em Setembro de 2003, constituiu-se um grupo de 
trabalho entre o pavilhão e as seguintes instituições: 
CECD, Externato Alfred Binet, APERCIM, LPDM 
– CRS, APPACDM de Lisboa, CEDEMA, Crinabel e 
CERCIMB (mais recente). Este grupo reúne-se men-
salmente, ora no pavilhão ora numa das instituições, 
para a reflexão e discussão de vários aspectos, como: 
a funcionalidade das exposições do Pavilhão, as ne-
cessidades das instituições e do Pavilhão, o desenvol-
vimento de competências e conhecimentos ligados à 
ciência nas pessoas com deficiência mental. 

Sempre que vem uma nova exposição, este grupo 
faz uma avaliação da acessibilidade física e informati-
va através de uma visita exaustiva. Até agora, fez-se 
esta análise para as exposições “A ciência e o despor-
to” e “Vida Fácil! (patente até 15 de Agosto de 2006) 
onde verificámos que se reuniam as condições para 
que as visitas aos grupos com deficiência mental dei-
xassem de ter um acompanhamento contínuo. 

No presente ano lectivo 2005/2006, cada uma des-
tas oito instituições de educação especial iniciou um 
projecto que se traduziu numa série de visitas à área 
expositiva do Pavilhão para estimular a autonomia de 
pessoas com deficiência mental na interacção com os 
módulos expositivos e a aprendizagem de conceitos 
científicos elementares, a nível verbal e/ou de realiza-
ção complementado com a utilização de material infor-
mático e desenvolvimento de competências básicas 
em tecnologias de informação. Todos estes projectos 
contaram com uma avaliação contínua entre as oito 
instituições e o pavilhão. Pretendeu-se assim, avaliar 
um conjunto de aspectos tais como o conhecimento 
e entendimento, aptidões, divertimento, inspiração e 
criatividade, acção, comportamento e progresso que 
as nossas exposições interactivas e actividades com-
plementares possam contribuir para a autonomia.
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5. Adaptações Exposições / Actividades

As exposições interactivas permitem criar o trio 
“Hands on, Minds on e Hearts on” mas nem sempre o 
conseguem. Sabemos que qualquer estrutura que in-
clua a visão, o tacto e a audição (pelo menos dois de-
les) será mais bem aproveitado por um maior número 
de pessoas mas não só, estimulará os vários sentidos 
de cada pessoa de forma equitativa. 

No Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, as 
exposições permanentes (“Vê, faz, Aprende!” / “Explo-
ratorium” / “Matemática Viva”) têm tido muito sucesso 
com os alunos com necessidades especiais. As dife-
rentes estratégias durante a visita, passam pela co-
locação de perguntas simples sobre as experiências, 
antes ou depois de se experimentar os módulos e se 
possível, associadas ao quotidiano; a manipulação das 
experiências torna-se indispensável, tanto por parte 
dos técnicos como dos elementos do grupo. As conse-
quências dessas explorações são um conjunto de in-
teracções (técnico do grupo ↔ pessoa com deficiência 
↔ monitor do Pavilhão ↔ pessoa sem deficiência de 
outro grupo) que se criam espontaneamente, ou por 
vezes induzidas. Torna-se bem evidente a importân-
cia dos efeitos destas interacções, a curto ou médio 
prazo, no desenvolvimento de novas capacidades e 
conhecimentos, desde que haja uma repetição des-
tas visitas. Assim, à medida que se criam condições 
para o desenvolvimento dessas interacções sociais,    
criam-se também condições para o desenvolvimento 
cognitivo de Todos.

Até agora, têm sido feitas algumas renovações nas 
legendas bem como a colocação em braille dos no-

mes dos módulos da exposição “Matemática Viva” e 
de legendas em braille de alguns módulos da exposi-
ção “Vê, Faz, Aprende!” Foi ainda possível, rebaixar 
alguns módulos da exposição “Matemática Viva” para 
que crianças e pessoas em cadeiras de rodas pudes-
sem ter acesso ao mesmo.

As actividades desenvolvidas no pavilhão são sem-
pre que possível revistas de forma a que sejam aces-
síveis aos nossos visitantes, embora ainda haja muito 
trabalho pela frente.

Conclusões

Apesar de estarmos no princípio de um longo tra-
balho, acreditamos que estamos no bom caminho, 
isto é, um espaço como o Pavilhão do Conhecimento -        
Ciência Viva seja um recurso pedagógico amplamente 
utilizado por todos, em particular, pelas pessoas com 
necessidades especiais. 

Assim, desde 2004, realiza-se anualmente um en-
contro que pretende apresentar projectos e divulgar 
programas (ligados à ciência) desenvolvidos por insti-
tuições de educação especial, escolas, museus, cen-
tros de ciência e outras entidades, bem como trocar 
impressões e partilhar experiências entre profissionais 
(educadores - professores - terapeutas - investigado-
res) que trabalham sobretudo para e com pessoas 
com deficiência mental. Dois aspectos que têm sido 
reforçados nos dois encontros já realizados: por um 
lado, reflectir com os vários profissionais a utilização 
mais adequada de exposições interactivas, e por ou-
tro, incentivar os técnicos para a importância da cultu-
ra científica junto das pessoas com deficiência mental 
e multideficiência.

A divulgação do que é feito em Portugal nesta área 
é essencial para uma evolução mais rápida e aplica-
ção de projectos/programas ligados às ciências tendo 
em vista as pessoas com necessidades especiais.

________________________________
Fátima Alves  - Responsável pelo apoio ao público com 
necessidades especiais no Departamento Educativo do   
Pavilhão do Conhecimento - falves@pavconhecimento.pt -         

www.pavconhecimento.pt
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Entre o 
impacto e a 
(super)acção 

Relatar de 
forma objeti-
va e sintética, 
a experiência 
do nascimen-
to de um filho 
com síndrome 
de Down, é o 

desafio que tenho vivenciado há vinte e três anos. A 
dificuldade é significativa, tendo em vista a gama de 
emoções que entremeia as histórias familiares narra-
das pelos que igualmente convivem com essa e/ou 
outras diferenças. De facto, traduzir tais sentimentos 
não é tarefa singela.

No entanto, fazêmo-lo (o meu marido, eu, o meu fi-
lho mais velho e a própria Débora, hoje agente da sua 
real inclusão) por termos a exacta noção da importân-
cia de compartilhar a saga familiar (que consideramos 
com êxito), com o objectivo de estimular não somente 
os familiares de pessoas com a síndrome de Down 
– ou com outras deficiências - mas igualmente profes-
sores, entre outros profissionais de diversas áreas e 
a comunidade como um todo. Acreditando que temos 
um papel a cumprir, vimos sempre induzidos em mo-
vimentos associativos – alguns dos quais instituídos 
com a nossa participação, na tentativa de quebrar pa-
radigmas para tornar possível a construção de uma 
efectiva sociedade justa, fraterna e solidária. 

O nascimento da Débora foi marcado por sofrimen-
to intenso, mescla de frustação, rejeição e desespe-
ro. Entendemos hoje, com clareza, que o nível da dor 
nem sequer pode ser amenizado por estímulos de 
histórias bem sucedidas, pois em 1981 – ano do nas-
cimento da nossa filha – a desinformação na nossa 
cidade, sobre a síndrome de Down, era absoluta. As 
referências eram totalmente desastrosas, marcadas 
pelo preconceito e abandono: as famílias que tinham a 
“desventura” de ter filhos “diferentes”, escondiam-nos, 
não lhes proporcionando qualquer oportunidade, pois 

encaravam-nos como absolutamente incapazes.
Foi longo, muito longo, o caminho para se chegar 

a um equilíbrio, sobretudo no sentido de se retomar o 
nível de felicidade pessoal, o que somente se tornou 
possível à medida que juntos – o meu marido e eu 
– com o apoio de familiares e amigos, enfrentamos 
o problema. As suas contínuas verbalizações con-
tribuíram para que fossemos entendendo os nossos 
próprios sentimentos, que eram, inclusive, seriamente 
marcados pela rejeição.

Mesmo em relação às dificuldades emocionais, 
compreendemos que a menina com síndrome de Down 
tinha direito ao nome antes escolhido, aos padrinhos 
já eleitos e que... algo haveria de ser feito em prol da 
sua vida, da sua educação... E principalmente que era 
nossa filha e, assim, seria criada do “nosso jeito.”

Iniciámos a estimulação orientada pela equipa es-
pecializada de São Paulo (cidade que fica longe de 
onde moramos), pois em Natal, a nossa cidade, no 
nordeste brasileiro, não se conhecia o trabalho da es-
timulação precoce, não existindo quaisquer profissio-
nais a trabalhar com recém-nascidos com a síndrome 
de Down.

Assim íamos a cada três, quatro meses à Clínica de 
Reabilitação Especializada, em São Paulo e, em Na-
tal, seguíamos à risca toda a orientação, executando 
nós próprios e as empregadas de casa, nos mínimos 
detalhes, as tarefas orientadas pela Clínica nas áreas 
de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. 
Da aquisição de material adequado - mesmo que fos-
se necessário a importação, como por exemplo, as 
chupetas alemãs marca NUCK, alguns brinquedos 
pedagógicos não disponíveis, na altura, no Brasil até 
à confecção caseira de tantos outros objectos que se 
faziam necessários à estimulação. Muitas actividades 
– na área da fonoaudiologia – eram gravadas e en-
viadas à profissional competente a fim de serem dis-
cutidas, por correspondência, as nossas posições em 
relação ao desenvolvimento dessas actividades.

Quando a Débora começou a dar respostas posi-
tivas ao tratamento, passamos a sentir necessidade 
de levar a outras famílias, com problemas idênticos, a 

Relato de uma Experiência
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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nossa experiência e a consciência da importância de 
se dar condições a essas crianças, de desenvolver o 
seu potencial.

Nos primeiros anos da vida de Débora, quando se 
falava em escola/escolaridade – e havia quem se sur-
preendesse com a ideia, questionando “porquê essas 
pessoas se precisam alfabetizar?” – nós, os pais, ti-
nhamos claro que a escola especial não era a melhor 
opção! O argumento das “boas razões” para a adop-
ção da escola especial sempre se nos afigurou como 
um conluio inconsciente entre cartéis de escolas es-
peciais, ou professores com dificuldades de quebrar 
paradigmas, ou ainda pais que não haviam ultrapas-
sado o luto vivido no nascimento de seus filhos, logo 
envoltos em problemas emocionais então não supera-
dos, cujos receios repousavam nos medos de expor 
os seus filhos “frágeis” à comunidade, mesmo que se 
tratasse do mundo da infância...Tudo isso com base 
em fantasias e preconceitos cuja gênese repousa no 
sofrimento não resolvido, como constatamos poste-
riormente em grupos de pais. Daí porque acreditamos 
que a força que nos levou a procurar sempre a escola 
regular foi o que antecedeu a fase escolar. Ou seja, o 
facto de termos vivenciado intensamente o “luto por 
ocasião do nascimento dessa filha! Sem preconceitos, 
sem pudores... por  termos “vomitado”  a dor, os “maus 
pensamentos”, a rejeição e o medo que acompanha-
ram aquela fase eis a chave para a oportunização de 
um processo após o qual eclodiu  um amor saudável 
e responsável, marcado pelo respeito e credibilidade 
na pessoa da Débora, a quem ensejamos tudo como 
ao nosso outro filho, Frederico. Dos limites às oportu-
nidades.

Paralelamente, tentávamos atender a contento o 
filho mais velho – somente um ano e meio mais velho 
que a Débora – dando-lhe amor e atenção. Mas que 
não foram bastante para não lhe deixar mágoas, sus-
tos e sensações de que a irmã era uma privilegiada. 
A sua pouca idade não lhe ensejava pensar diferente. 
O que foi exteriorizado de diversas formas, de acor-
do com a faixa etária vivida. Superada somente pelo 
clima marcado pelo diálogo que caracteriza o nosso 
ambiente familiar, como ele próprio revelou num artigo 
que produziu ainda na adolescência.

Portanto, em Natal, no que tange à escola, a chama-
da inclusão começou quando, três pais da Associação 

Síndrome de Down do Rio Grande do Norte levaram 
os seus filhos para uma pré-escola que nascia com 
o objectivo de oferecer ensino de qualidade. A todos, 
sem distinção. Jamais imaginando que cumpriria um 
papel histórico de abrir espaços com responsabilidade 
científica para pessoas com síndrome de Down.

O trabalho foi árduo mas belíssimo! Erros e acertos 
permearam o processo na tentativa de uma real inclu-
são, quando nem sequer se falava ainda em inclusão 
no Brasil, senão apenas em integração, pois ainda es-
távamos nos anos 80! E dali emergiu a verdade para 
nós, os pais pioneiros na busca de respostas: o con-
vívio e a aprendizagem na escola comum, na escola 
regular, associada naturalmente à aceitação da família 
seriam a fórmula saudável de construir a base para 
a normalização da vida daqueles que nasceram com 
alguma diferença significativa, não sendo admissível, 
portanto, a negativa da convivência com as demais 
crianças.

No que tange especificamente à Débora, importa 
referir que nunca frequentou uma escola especial e, 
em face do seu contexto familiar, instrumentalizou-se 
para ser participativa, abrindo ela própria os seus es-
paços, reivindicando e questionando quando necessá-
rio. E assim cresceu “em graça e sabedoria”! 

Da pré-escola passou a um colégio tradicional (pa-
radoxalmente onde encontrámos uma melhor compre-
ensão acerca da inclusão), mas que demandou um 
trabalho da própria Associação Síndrome de Down, 
no sentido de preparar os corpos docente e discente 
para receber quatro alunos com a mesma síndrome. 
Ali a Débora teve a primeira experiência de estágio 
com crianças, como auxiliar de professora.

Ao longo do seu processo de formação, a Débora 
tem vivenciado todas as fases de desenvolvimento, 
com as características próprias de cada idade: pai-
xões, amores resolvidos e frustrados na adolescência, 
quando não lhe cerceamos o direito, inclusive de viajar 
para outra cidade, a fim de passar férias em casa dos 
pais de um namorado. Nesse período fez muitos ques-
tionamentos. Inclusive sobre a síndrome de Down, a 
não-cura, as dificuldades de ser diferente da maioria 
das pessoas, o preconceito que enxerga, combate 
com veemência e tudo o mais como qualquer jovem 
da sua faixa etária. Foi quando lhe pusemos à dispo-
sição um tratamento psicanalítico, que a tem ajudado 
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significativamente.
Após a conclusão do primeiro grau maior houve uma 

inserção noutra escola, onde – a despeito do trabalho 
fluir de forma mais tranquila – já não se precisou cuidar 
de preparação, pois os meios de comunicação social, 
grandes aliados do Movimento, divulgaram ganhos de 
aprendizagem e a adequação dessas pessoas, no in-
tuito de difundir as possibilidades como pugnávamos! 
Foi somente durante um ano que a Débora estudou 
naquela escola, porque o seu desejo pelo magistério 
eclodira! E, então, ingressou no curso de magistério, 
nível médio, numa escola pública.

O curso de magistério tem a duração de quatro 
anos. Não foi nada fácil. A aceitação, aparentemente, 
foi óptima. Mas poucos professores compreenderam, 
desde o início, o “porquê” e “para quê” uma jovem com 
síndrome de Down se preparava para ser professora. 
O processo da inclusão tornou-se um desafio para a 
Débora. Mas ela venceu. Porque ela mesma agiu. Rei-
vindicou. Reclamou. Insurgiu-se. Fez-se conhecer e 
encarou todas as dificuldades. Com alguns professo-
res e com muitos colegas, que a  discriminaram muitas 
e muitas vezes (principalmente os colegas). Diferen-
temente das experiências anteriores em escolas par-
ticulares, onde teve um único episódio isolado - que 
costuma narrar - com uma colega no recreio. Muitas 
foram as vezes em que lhe mostrámos que não estava 
obrigada a terminar o curso, mediante um preço alto 
de sofrimento e discriminação. Ao que sempre respon-
dia: “Não desisto!”

E na sua obstinação construiu uma nova escola: 
impondo-se conquistou colegas, professores, servido-
res, a escola... transformando-a e fazendo-a entender 
a importância da inclusão, o que foi evidenciado no 
último ano do curso, quando foi escolhida rainha de 
uma festa junina e homenageada na formatura. Esta 
foi uma oportunidade em que participou activamente 
na organização dos festejos, concorrendo até para a 
escolha do nome da turma concluinte: “Caminhando 
com a Paz, em busca da Inclusão.”

Actualmente, como professora auxiliar de uma pré-
escola demonstra o acerto da sua escolha. A sua res-
ponsabilidade e envolvimento com os alunos, em toda 
a rotina da classe, evidencia as suas possibilidades/ta-
lentos/sensibilidade, o que a faz ser reconhecida pela 
comunidade escolar. E feliz!

E nós, os pais, temos a resposta à pergunta referi-
da inicialmente: Alfabetizar essas pessoas para quê?

A postura da Débora – e de tantos outros jovens 
que actuam de forma semelhante, com esse mesmo 
desempenho - é  a resposta viva!

Assim a Débora concluiu o curso de magistério 
(nível médio), estando actualmente a trabalhar como 
professora auxiliar voluntária numa turma de pré-es-
cola, condição essa imposta por razões ainda não re-
solvidas no nosso ordenamento jurídico, no que tange 
à compatibilização da eventual pensão por morte dos 
pais e percepção de salário do seu próprio trabalho.
Trata-se de uma questão polémica e tormentosa, à 
qual a Federação Brasileira das Associações de Sín-
drome de Down tem dado maior atenção através de 
sugestões de projetos de lei, mas que continuam pen-
dentes no Congresso Nacional.

Na busca incessante pela inclusão tive o ensejo de 
desenhar acções no sentido de – com o meu marido e 
um grupo de pais – fundar a Associação Síndrome de 
Down do Rio Grande do Norte, que tem sede em Na-
tal, cujo desempenho foi divulgado para fora do Brasil 
e gerou o nascimento de duas associações congé-
neres, em Recife e Brasília. A partir de então o movi-
mento multiplicou-se, existindo hoje sessenta e cinco 
associações congregadas ao derredor da Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down, se-
diada em Brasília.

Na minha área profissional estruturei dois serviços 
significativos: a Promotoria de Justiça da Pessoa Por-
tadora de Deficiência1, que actualmente tem uma ac-
tuação reconhecida na comunidade e presta serviços 
relevantes em todo o Estado do Rio Grande do Norte, 
entre outras atribuições; e a Comissão de Direitos da 
Pessoa com Deficiência, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção do Rio Grande do Norte, à qual presidi 
por uma década, período em que foram gerados vá-
rios trabalhos jurídicos em prol da inclusão, de entre 
os quais, a Resolução n.º 01/96 do Conselho Estadual 
de Educação. Este foi então considerado o mais avan-
çado do país, à medida que normatizou sobre pontos 
controvertidos, a exemplo da avaliação e da promoção 
do aluno com deficiência, hoje substituída pela Reso-
lução n.º 01/2003. Cumpre dizer que de entre as ini-
ciativas de estruturação citadas se inserem propostas 
de sugestões de alterações do ordenamento jurídico, 
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posteriormente patrocinadas pela Federação Brasilei-
ra das Associações de Síndrome de Down.

O percurso empreendido ao longo do registo deste 
relato ratifica-nos a certeza de que a diversidade e a 
complexidade, nele presentes, materializam a neces-
sidade de retomar conceitos construídos ao longo da 
história, impregnados de cultura, forjados nas entra-
nhas de contextos sociais e neles enraizados como 
algo que precisa ser revisto, começando por conceder, 
à diferença, a prerrogativa de se exercer. Que para 
isto existe lei. Que não se pode aprisionar nada que 
se refira à instância da possibilidade. E neste sentido 
o pedagógico também tem lei. Lei que arvora o direito 
de se exercer. 

Isto é possível no reconhecimento de que a tessi-
tura da união da família com o Estado e com a socie-
dade, seguindo o norteamento constitucional inserido 
no artigo 2052 nos conduz à realização do ideal da in-
clusão, valendo ressaltar o pioneirismo na acção pe-
dagógica no Rio Grande do Norte, impondo-se como 
realidade que se desenha desde o desmantelamento 
das classes especiais no período de 1989/1990.

Pensando juridicamente... 

Na verdade, quando se trata de retomar um trajecto 
marcado por experiências vivenciadas com a diversi-
dade - em que se faz presente a pessoa com defi-
ciência - de nos vermos imersos nas conceituações 
que aprisionam os olhares da sociedade sobre essa 
questão, quando estes reduzem o indivíduo a um dé-
ficit, negando-lhe o direito de exercer os seus direitos 
mais legítimos como cidadão: a liberdade, o respeito 
e a autonomia.

Sobre essa temática, Vargas3 (2000) lembra que 
“se retomarmos o percurso empreendido pela lingua-
gem, nos diversos momentos de conceituação do 
sujeito com um déficit, nos damos conta de que são 
múltiplas as suas facetas, oscilando desde a afirma-
ção mais óbvia de que qualquer condição extra-con-
vencional se converte numa deficiência, até à maneira 
de achar que, em sendo assim, esse ser inexiste en-
quanto uma consciência em situação, ou seja, dotado 
de uma forma de sentir e de dizer que lhe é própria”. 
E fundamentada em Morin (2004), atribui tal reducio-
nismo à nossa maneira de ver ocidental, na qual se 
costuma dicotomizar, fragmentar, repartir, sem contar 

com as denominações, caracterizações, classificações        
ideologizadas, fiéis às elásticas interpretações cultu-
rais carregadas de preconceito e discriminação.   

Acontece que se recorrermos às leis que norteiam 
sobre o ser considerado “especial”, verificamos que 
estas têm, como fulcro, o posto no Programa Nacio-
nal dos Direitos Humanos, no item que respeita à pro-
tecção do direito ao tratamento igualitário perante a 
lei, quando especifica Direitos Humanos, Direitos de 
Todos, acrescentando que se deve propor uma legis-
lação proibindo todo tipo de prática discriminatória, a 
exemplo do que consta no texto constitucional, Título 
I, art.3º, inciso IV. A partir dessa institucionalização, 
estatuída de forma enfática - como um dos objecti-
vos fundamentais da República Federativa do Brasil 
- vários tratados foram ratificados em razão do nor-
teamento constitucional pátrio, elevando o conceito 
do País no plano internacional, resgatando a imagem 
conspurcada pelo longo período de arbítrio. 

Neste sentido, tem-se marcado o comprometimen-
to da Constituição de 1988 com a prevalência dos di-
reitos humanos e a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade (artigo 4º, inciso II), a pos-
sibilidade de reconhecimento de outros direitos ali não 
elencados, decorrentes, inclusive, de tratados inter-
nacionais (parágrafo 2º, artigo 5º) além da atribuição 
conferida privativamente ao Presidente da República 
de celebrar convenções e actos internacionais sujei-
tos, ao Congresso Nacional (art. 8º, inciso VIII).

A Constituição de 1988 é fundamento de validade 
para a defesa da inclusão, em razão de vários dispo-
sitivos constitucionais sobre a educação e os direitos 
assegurados às pessoas com deficiência tanto em 
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sede principiológica como em dispositivos esparsos. 
Ou seja, o preconizado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da cidadania (artigo 1º, inciso I e II) 
– postos pela Constituição como fundamentos da Re-
pública – e no princípio da não-discriminação – inse-
rido como objectivo fundamental da República – bem 
como, nos princípios da solidariedade da convivência 
justa, da igualdade (artigo 5º)  encontram eco no artigo 
205 que garante o direito a todos à educação visando 
o pleno desenvolvimento da pessoa, preparação para 
o exercício da cidadania e a sua qualificação para o 
trabalho. 

Medite-se sobre o comando constitucional do artigo 
205, pois que se infere daí que somente na convivên-
cia natural, onde a diversidade está presente, poder-
se-á efectivamente preparar pessoas para serem cida-
dãs; aliás, o que milita em total desfavor do antagónico   
ambiente artificial das escolas e/ ou salas especiais.

Para além disso, estão registados na Carta Brasi-
leira em vigor o princípio da igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola (art. 206, I) 
garantindo que “o dever do Estado com a educação 
será efectivado mediante a garantia de acesso aos 
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um” 
(artigo 208, V). Também é garantido (parágrafo 2.º do 
art. 208) que o não-oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou a sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente.

Tendo em conta o direito escolar das pessoas com 
deficiência a Constituição Brasileira assegura no ar-
tigo 208, inciso III – que “O dever do Estado com a 
educação será efectivado mediante a garantia de 
atendimento educacional especializado aos portado-

res de deficiência, preferencialmente na rede regular 
de ensino. 

Convém referir que a mais moderna interpretação 
do inciso III, do supracitado artigo 208, revela que o 
advérbio “preferencialmente” “... refere-se a “atendi-
mento educacional especializado”, ou seja, aquilo que 
é necessariamente diferente do ensino escolar para 
melhor atender às especificidades dos alunos com de-
ficiência. Isto inclui, principalmente, instrumentos ne-
cessários à eliminação de barreiras que as pessoas 
com deficiência têm para se relacionar com o ambien-
te externo, por exemplo: ensino de Língua brasileira 
de sinas (Libras), do código  Braille, uso de recursos 
de informática e outras ferramentas tecnológicas, 
além de linguagens que precisam estar disponíveis na 
escolas comuns para que elas possam atender com 
qualidade aos alunos com e sem deficiência.”

O entendimento actual, decorrente da investigação 
de trabalhos científicos4 e da experiência vivenciada, 
apontam no caminho inexorável para se deduzir que 
é na escola comum da rede regular do ensino que o 
atendimento educacional deve ser prestado. Não em 
salas “especiais”, mas como complemento – em to-
dos os níveis de ensino – sem que a escola comum 
seja substituída, especialmente para pessoas com             
deficiência. 

Assim, a Carta de 1988 garante o atendimento 
educacional especializado realçando a sua importân-
cia – por ser uma forma de garantir o reconhecimento 
e consequente atendimento (que sejam reconheci-
das e atendidas) das particularidades de cada aluno 
com deficiência. Atente-se também no facto de que tal 
prerrogativa pode ser oferecida fora da rede regular de 
ensino, logo em outros estabelecimentos mas sempre 
como  complemento e jamais como um substitutivo de 
uma escolarização ministrada na rede regular para to-
dos os alunos.5

Nesse sentido a Convenção da Guatemala trou-
xe inovações. Ratificada no Brasil pelo Decreto n.º 
3.956/20016, que concorreu para que fossem revoga-
das (revogando) as disposições contrárias à Consti-
tuição, espancando as dúvidas marcadas na Lei de 
Directrizes e Bases da Educação Nacional, que, ante 
o texto inscrito nos artigos 58 e seguintes, poderia 
conduzir o intérprete a uma equivocada conclusão da 
possibilidade de substituição do ensino regular pelo 
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especial, em total afronta à Carta Federal, inclusive no 
que tange, também, à determinação de que o Ensino 
Fundamental é obrigatório (artigo 208, inciso I).

As normas constitucionais referentes à educação 
são auto-aplicáveis, não dependem de regulamenta-
ção. Têm aplicação imediata pois definem e garantem 
direitos fundamentais, consoante preceitua a própria 
Constituição em vigor, no parágrafo primeiro do artigo 
5º.

A Lei n.º 7.853 de 24 de Outubro de 1989 é mar-
co no movimento em prol das conquistas a favor dos 
direitos das pessoas com deficiência no Brasil pois, 
além de estruturar a CORDE – Coordenadoria para 
Integração da Pessoa com Deficiência - órgão que 
tem papel prepronderante no abrir caminhos para 
essa causa - explicitou responsabilidade do Ministé-
rio Público conferindo-lhe o direito a usar a acção civil 
pública para efectivação da protecção de interesses 
colectivos ou difusos das pessoas portadoras de defi-
ciência (art. 3.º).

A assistência médico-hospitalar e ambulatorial em 
razão de deficiência criminalizou7 o preconceito no 
que tange, inclusive, à recusa, suspensão ou cance-
lamento sem justa causa da pessoa com deficiência à 
escola, bem como a cargo público.

Somente em 20 de Dezembro de 1999 foi editado 
o Decreto nº 3.298, regulamentando a Lei nº 7.853/89, 
consolidando as normas de proteçcão à pessoa com 
deficiência, reiterando as normas insertas na Lei re-
gulamentada e explicitando os objectivos da Política 
Nacional de Integração da Pessoa Portadora de De-
ficiência, de entre os quais se destacam o acesso, o 
ingresso e a permanência da pessoa portadora de de-

ficiência em todos os serviços oferecidos à comunida-
de, bem como a integração das acções dos órgãos e 
das entidades públicas e privadas em todas as áreas 
convergentes à inclusão social.

Também se dispõe, no Brasil, do ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei n. 8069/90) que: 

(i) assegura o acesso do educando à escola pública 
e gratuita próxima da sua residência (art. 53, V); (ii) 
obriga o Poder Público a fornecer material didático-es-
colar e transporte a todos os educandos (art. 54, VII);

(iii) determina que os pais ou responsáveis têm a 
obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino (art. 55).

Convém salientar que nas comarcas de Natal e 
Parnamirim (Estado do Rio Grande do Norte) tramitam 
processos criminais promovidos pelo Ministério Públi-
co Estadual contra directores, escolas e professores 
que recusaram ou suspenderam a matrícula de crian-
ça com deficiência, um deles encontrando-se, inclusi-
ve, já em fase de ser sentenciado. 

Como derradeira informação, é de evidenciar que 
é previsto pelo Código Penal o crime de Abandono In-
telectual quando, sem justa causa, os pais deixem de 
prover a instrução primária do filho em idade escolar.

Assim, concluímos asseverando que o ordenamen-
to jurídico brasileiro - embora longe de ser a perfei-
ção sonhada - oferece subsídios para se defender, de 
forma enfática, os direitos da pessoa com deficiência, 
em que pese haver a necessidade constante de se 
discutir a revisão do ordenamento jurídico, o que se 
o faz contando com instituições8 e órgãos públicos9, 
sociedade civil organizada10 e familiares que, juntos, 
estruturam trincheiras de luta em busca do ideário de 
um mundo melhor.

Notas
1 Essa Promotoria de Justiça – a segunda do País – inspirou-

se no trabalho congénere do Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Actualmente funciona com o Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência e 
do Idoso coordenado por um Promotor de Justiça que fica afas-
tado das suas funções com o objectivo de apoiar e estimular a 
actuação Ministerial na área.

2 Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da so-
ciedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua pre-
paração para o exercício da cidadania e a sua qualificação para 
o trabalho.
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3 VARGAS, Marly Rocha Medeiros de. (2000). Ser deficiente é 
ser especial: que linguagem é essa?. In: III Congresso Brasileiro 
de síndrome de Down, Curitiba-PR.

4 Sobre essas investigações é importante destacar o papel 
pioneiro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e 
Diversidade – LEPED, da Faculdade de Educação da Universi-
dade Estadual de Campinas – UNICAMP/São Paulo - de entre 
outras bases de pesquisas vinculadas a diferentes Universidades  
brasileiras - coordenado pela Professora Doutora Maria Teresa 
Eglér Mantoan, que se dedica ao tema da inclusão escolar há 
mais de 10 anos. Esse grupo de pesquisa tem produzido inúmeros 
livros, artigos em periódicos nacionais e internacionais, teses de 
doutoramento e dissertações de mestrado a respeito da evolução 
do ensino inclusivo nas escolas brasileiras.

5 FÁVERO, Eugenia Augusta Gonzaga. PANTOJA, Luiza de 
Marillac e MANTOAN. Maria Teresa Eglér. (2004). O Acesso de 
alunos com deficiência às escolas e classes comuns. Fundação 
Pedro Jorge de Melo e Silva. Brasília. – Consulta no site www.pgr.
mpf.gov.br/pgr

6 O Brasil é signatário da Convenção da Guatemala aprovado 
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n.º 198, 
de 13 de Junho de 2001 e promulgado pelo Decreto n.º 3.956, de 
08 de Outubro de 2001.

7 Lei nº 7.853/89 constitui crime punível com pena de reclusão 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa:

I – recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, 
sem justa causa, a inscrição de um aluno em estabelecimento de 
ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos 
derivados da sua deficiência.

8 Art. 127, CF: O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a de-
fesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis.

9 Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CORDE - órgão de Assessoria da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República, responsável 
pela gestão de políticas voltadas para a inclusão da pessoa por-
tadora de deficiência, tendo como principal objectivo a defesa de 

direitos e a promoção da cidadania. (Lei n.º 7.853/89 e Decreto n.º 
3.298/99).

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de De-
ficiência - CONADE - com sede e foro em Brasília, Distrito Fede-
ral, é órgão superior, composto paritariamente por representantes 
do Governo e da Sociedade Civil, de deliberação colegiada, de 
natureza permanente, constituído conforme a Lei n.º 10.683, de 
2805.2003, Decreto n.º 3.298, de 20.12.99 com função de fisca-
lizar e promover a execução das políticas públicas destinadas às 
pessoas com deficiência em âmbito federal. 

SEESP – Secretaria de  Educação Especial  do MEC – (portal.
mec.gov.br/seesp/) cuja Política Educacional Inclusiva assim se 
resume (cf. Denise de Oliveira Alves): “O Ministério da Educação 
tem como referência os princípios de educação para todos e aten-
ção à diversidade, assumindo o compromisso com a incorporação 
deste marco conceitual nas políticas educacionais e na legislação, 
com o propósito de transformar o sistema educacional em sistema 
educacional inclusivo.” 

10 De entre outras, destaca-se a Federação Brasileira das Asso-
ciações de Síndrome de Down, entidade civil sem fins lucrativos, 
cuja missão é: “Liderar o processo de transformação da sociedade 
para que reconheça a pessoa com Síndrome de Down como cida-
dão pleno e integrado, por meio de mobilização, convencimento e 
incorporação da classe política dirigente, do sistema educacional, 
de outros organismos sociais e da comunicação, apoiado em valo-
res como inclusão, ética da diversidade, solidariedade, responsa-
bilidade e equidade.”

Margarida Moura  - Membro integrante da Associação Sín-
drome de Down do Rio Grande do Norte e da Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down

________________________________

Canção: “Assim sem você”
Intérprete: Carla Jarimba
Acompanhamento musical: Carla Jarimba e Marcelo 
Abreu
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Decorreu de 3 a 27 de 
Abril a acção de formação            
Técnicas de Secretariado 
I, com a duração de 42 ho-
ras e sob a orientação de 
Sofia Gonçalves, formadora 
da DTIM. O objectivo da for-
mação, na qual participaram 
16 formandos, foi dotar estes 
profissionais de conhecimen-
tos necessários para virem 
a ser bons técnicos adminis-
trativos, apetrechando-os de 
técnicas e procedimentos no 
que diz respeito à correspon-
dência, à comunicação oral e 
escrita e arquivo.

A formação Powerpoint - Inicial teve lugar nos 
dias 26, 27, 28 de Abril e 2 e 3 de Maio, num total 
de 15 horas, dinamizada pelo Dr. Luís Filipe Araújo. 
Participaram 12 Técnicos Superiores. 

Entre 8 e 12 de Maio, a Dra. Cristina Estêvão     
dinamizou a acção de formação Powerpoint - 
Avançado. A formação teve a participação de 8 
Técnicos Superiores. 

Pretendeu-se com esta formação, contextualizar 
a utilização de ferramentas de produção/apresenta-
ção de conteúdos, bem como, dotar os formandos 
de técnicas adequadas que permitam o uso correc-
to das tecnologias de informação e experimentar as 
suas potencialidades, proporcionando-lhes a com-
petência técnica necessária para criar, planificar e 
elaborar apresentações em PowerPoint.

Nos dias 26, 27, 28 de Abril e 2 e 3 de Maio teve 
lugar a formação Excel - Inicial, com a duração de 
15 horas, dinamizada pela Dra. Sandra Pais. Os 
destinatários foram Técnicos Superiores, Directo-
res Técnicos e Coordenadores de Centros de Apoio 
Psicopedagógtico, num total de 10 formandos. 

De 8 a 12 de Maio realizou-se a formação           
Excel - Avançado sob a orientação da Dra. Susa-
na Silva, com a participação de 12 Técnicos Supe-
riores.

Estas formações tiveram como objectivo dotar 
os formandos de técnicas adequadas que permi-
tam o uso correcto das tecnologias de informação e 
experimentar as suas potencialidades, bem como, 
o reconhecimento do aplicativo Excel, como uma 
ferramenta de cálculo através de fórmulas de da-
dos.

A acção de formação Internet e Correio           
Electrónico decorreu entre 17 a 26 de Maio, sob a 
alçada do Dr. Rogério Queirós, com a duração de 
24 horas e a participação de 12 Técnicos Superio-
res.

Com esta formação pretendeu-se dar a conhe-
cer os conceitos fundamentais que envolvem a 
Internet, configurar as aplicações de navegação e 
comunicação e utlizar o correio electrónico.

Esta acção realizou-se no intuito de dotar os 
formandos de técnicas adequadas que permitam o 
uso correcto das tecnologias de informação e ex-
perimentar as suas potencialidades, tornando-os 
capazes de adquirir técnicas de pesquisa e partilha 
de informação. 
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A reabilitação de base familiar e comunitária, a reabilitação total, é actualmente enten-
dida como uma estratégia global relativa à educação e integração social das pessoas 
com deficiência e deve implementar-se através da articulação e conjugação dos esforços 
das próprias pessoas com deficiência, suas famílias e serviços formais e informais de 
suporte social.

É do diálogo, da adaptação mútua e recíproca entre a intervenção dos profissionais 
e as expectativas e necessidades das famílias, da renovada construção de relações 
significativas entre pais, técnicos e a integração social das pessoas com deficiência. 

As Representações dos Professores de Educação Especial e as Necessidades das       
Famílias
Autor: Filomena Pereira
Editora: Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com           
Deficiência
Ano: 1998

Este documento destina-se a todos os profissionais com responsabilidades na edu-
cação e reabilitação de crianças e jovens com deficiência visual, reconhecendo o 
papel fundamental que a escola deve desempenhar no plano da reabilitação e da 
educação desta população escolar.

O principal objectivo desta publicação é oferecer aos professores e educadores 
informação que os ajude a reflectir e questionar os seus modelos de intervenção, 
quando têm no seu grupo/turma uma criança ou jovem com problemas de visão, ajudando-o a 
aprender a fazer o melhor uso da sua visão.

Os alunos com perturbações da linguagem constituem um dos grandes desafios que 
se colocam à escola e aos professores. Em muitos casos essas perturbações têm conse-
quências nas aprendizagens da leitura e da escrita, sendo frequentemente responsáveis 
pelo insucesso escolar destes alunos.

Esta obra apresenta uma revisão de conhecimentos relativos às perturbações es-
pecíficas da linguagem, tanto na sua vertente oral como escrita, contribuindo para a 
clarificação do conceito e fornecendo informação que auxilia os professores no enqua-
dramento e na compreensão das dificuldades apresentadas por alunos com esse tipo 
de perturbações.

A escola assume um papel preponderante tanto na identificação e caracterização destas problemáticas 
como na definição de processos educativos adaptados às necessidades daí decorrentes.

Compreender a Baixa Visão
Autores: Fernanda Ladeira e Serafim Queirós
Editor: Ministério da Educação / Departamento de Educação Básica
Ano: 2002

Domínio da Comunicação, Linguagem e Fala. Perturbações Específicas de Linguagem 
em Contexto Escolar – Fundamentos
Autores: Maria da Graça Franco, Maria João Reis e Teresa Maria Sousa Gil
Editor: Ministério da Educação
Ano: 2003
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Lunar
O Lunar é um programa de ampliação do ecrã, com uma versão disponível para Windows 

95, 98 ou ME e outra versão para Windows NT/2000/XP. É um software extremamente fácil 
de instalar e de configurar e que possibilta a ampliação da imagem até 16 vezes, mantendo 
sempre a nitidez das cores e do texto.

Com o Lunar pode-se utilizar todas as funcionalidades do Windows, incluindo o Explorador 
do Windows, a Calculadora, o Bloco de Notas, o Wordpad, o Painel de Controlo e a Internet. 
O Lunar pode ser configurado de diversas formas. Pode-se optar por ampliar o ecrã todo ou 
apenas uma parte seleccionada, permitindo escolher diferentes combinações de cores.

Comercialização: Electrosertec, Lda - Rua Combatentes da Grande Guerra, 51-B Moscavide - Tel. 219435183 - Fax. 219435184 -          
E-mail: info@electrosertec.pt. - Página Web: http://www.electrosertec.pt

TIC
 - Tecnologias de Inform

ação e C
om

unicação

InVento
O Invento é um programa de publicação que permite construir fichas de trabalho e livros 

impressos. Tem a vantagem de suportar imagens e/ou símbolos como ajuda à literacia. Este 
software possui um conjunto de 6000 símbolos Makaton e uma biblioteca com mais de 1500 
imagens e fotografias coloridas, permitindo a utilização de outras imagens.

Comercialização: Cnotinfor - Urbanização Panorama, lote 2, loja 2 - Monte Formoso - 3000-446 Coimbra -                    
Tel: 239 499 230 - Fax: 239 499 239 - E-mail: info@cnotinfor.pt - Página Web: http://www.cnotinfor.pt

JClic
É um conjunto de aplicações de software livre que serve para realizar 

diversos tipos de actividades educativas interactivas e multimédia: puzzles, 
associações, exercícios de texto, crucigramas, sopas de letras, entre outros. 
É um software desenvolvido na plataforma Java e funciona no Windows, 
Linux, Macintosh e Solaris.

O JClic é constituído por quatro aplicações: JClic Applet (que permite 
instalar as actividades JClic numa página web); JClic Player (um programa independente que uma vez instala-
do permite realizar as actividades directamente do disco rígido do computador sem ser necessário estar-se co-
nectado à Internet); JClic Author (ferramenta que permite criar, editar e publicar actividades) e JClic Reports 
(módulo com dados e informações recolhidos sobre os resultados das actividades realizadas pelos alunos).

JClic é um software livre que pode ser acedido no site http://clic.xtec.es/.

Letras e Palavras
Letras e Palavras é uma colecção de 21 actividades diferentes desenvolvidas para a lin-

guagem e literacia. Estas actividades foram desenvolvidas para o reconhecimento de letras 
e palavras podendo ser acedidas em diferentes idiomas com o intuito de praticar Inglês, Ale-
mão, Italiano, Dinamarquês, Finlandês, Sueco e Norueguês. Para além de permitir guardar 
diferentes definições para diferentes utilizadores, o presente software permite a utilização de 
outros periféricos, tais como, ecrã táctil, um ou dois manípulos e teclado de conceitos para 
aceder às actividades.

Comercialização: Anditec, Tecnologias de Reabilitação, Lda. - Alameda Roentgen, 9 C - 1600-757 Lisboa - Tel: 21 711 01 70 -                        
Fax: 21 711 01 79 - E-mail: anditec@mail.telepac.pt - Página Web: http://www.anditec.pt
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“O PRINCIPEZINHO” AFIRMOU A INCLUSÃO 
E SURPREENDEU O PÚBLICO DE ABRANTES

O 4º FNATES - Festival Nacional de Teatro Espe-
cial, decorreu em Abrantes de 24 a 26 de Março, no 
Cine-Teatro S. Pedro e integrou 6 grupos nacionais,  
entre os quais se incluiu o Grupo de Mímica e Teatro 
Oficina Versus / DREER-DAC, constituindo este a no-
vidade do Festival, pela qualidade com que revestiu 
o seu trabalho e por ter como imagem de marca uma 
peculiariedade inovadora, a nível nacional – o Teatro 
Inclusivo.

O grupo, foi convidado pelo CRIA ABRANTES (Cen-
tro de Recuperação Infantil de Abrantes), e respondeu 
com uma peça em reposição O Principezinho, de 
Saint-Exupéry, que exibiu à população dessa localida-
de no dia 25 de Março, às 21h00. O Teatro lotou e o 
público composto de mais de 400 pessoas, aplaudiu 
o espectáculo de pé insistentemente, comovido e sur-
preendido com o resultado que muitos descreveram 
como “inesperado”. 

Chegados à Madeira, actores e responsáveis tra-
ziam um ânimo redobrado por mais uma prova pública 
de reconhecimento do seu trabalho, neste caso reflexo 
de um público exterior à Região. Promoveu-se assim 
e mais uma vez, a visibilidade de um modelo de inter-
venção artística e social, baseado substancialmente 
na qualidade de desempenho e na mudança da ima-
gem social das pessoas com necessidades especiais.

O percurso nacional e internacional

Mas esta não constituiu a primeira prova de visibili-
dade alargada do grupo. No percurso do Grupo de Mí-

mica e Teatro Oficina Versus, constam diversas saídas 
e participações de âmbito nacional e uma internacio-
nal, passando primeiro por um formato de integração 
e, actualmente, pelo Formato de inclusão. 

De salientar que em Maio de 2005 o Grupo de Mí-
mica e Teatro Oficina Versus representou Portugal 
no Rio de Janeiro/Brasil no âmbito da Mostra de Arte 
Inclusão e Diversidade Sócio-Cultural, organizada 
pelo Very Special Arts do Brasil, com o apoio do Cen-
tro Cultural Banco do Brasil por ocasião do seu 15.º 
aniversário. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, 
de Jorge Amado, foi a peça de teatro então exibida, 
obra que grangeou então o maior sucesso na Mostra 
dado o cariz do grupo, o seu desempenho artístico e 
o reconhecimento literário  deste autor e desta obra 
na Academia de Letras do Rio de Janeiro. No decur-
so do evento, o Grupo foi objecto de uma alongada 
reportagem exibida no canal de televisão GNT, onde 
vários componentes do Grupo foram entrevistados e 
puderam defender o projecto de trabalho de inclusão 
desenvolvido no grupo.

Antes de assumir o formato Inclusivo (isto é, de 
incluir na sua composição pessoas não deficientes), 
o Grupo desenvolvia um trabalho de Integração que 
também fez algumas exibições em território nacional. 
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Arte e Criatividade – Oeiras, em 1994 com O Rei vai 
nu e As aventuras de João Pateta, no Centro de Rea-
bilitação de Alcoitão e a ainda a apresentação de Nas-
cer Diferente, exibido em Instituições da APPACDM 
do Porto,  no âmbito do Programa de Intercâmbio Por-
tugal ao Vivo, iniciativa do Instituto da Juventude, em 
1995. E, em 2000, a participação no 4º Festival Inter-
nacional de Teatro Especial, organizado pelo Centro 
de Reabilitação da Crinabel e que teve lugar no Teatro 
Maria Matos em Lisboa, onde se exibiu o trabalho de 
mímica, O Apaixonado Secreto.

O currículo inclusivo

Das exibições já efectuadas, destacamos o início da 
sua experiência Inclusiva na peça infantil A Canção do 
Realejo (2001), em parceria com o Teatro Experimen-
tal do Funchal; Lugares, de Herberto Hélder (2002); 
O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago 
(2002-2003); Sobreágua, de vários autores(2003); Eu 
Como, Tu Comes e Eles Não Comem, de Ester Viei-
ra (2003); Mar, de Miguel Torga (2003-2004); Invisível 
Cordão, de vários autores (2004); E Viva o Euro!, de 
Ester Vieira (2004), Olhos de Ver e Olhos de Não 
Ver, de Duarte Rodrigues (2004), O Gato Malhado e 
a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado (2004), O Prin-
cipezinho, de Saint Exupéry (2005 e 2006).

Roteiro de espectáculos “O Principezinho” 

ESTREIA :

25 de Novembro no CIFEC / Madeira Tecnopolo, 
no âmbito do II Encontro Regional de Educação Es-
pecial.

REPOSIÇÕES:

Funchal - Teatro Municipal Baltazar Dias (2, 3, 4 e 
5 Dezembro).

Calheta - Centro das Artes Casa das Mudas (25, 
26, 27 e 29 Janeiro).

Câmara de Lobos - Casa da Cultura (15, 16 e 17 
Fevereiro).

Machico - Fórum Machico (18 e 19 Maio).
Porto Santo - Centro Cultural de Congressos (data 

a confirmar).

OUTRAS MONTAGENS:

Performance na Cerimónia de Encerramento XIV 
Jogos Especiais

PRÓXIMA ESTREIA DO GRUPO DE MÍMICA E TEATRO:

Em Dezembro, no V Festival de Arte Criatividade e 
Recreação, com um novo encenador.

Ficha Técnica de “O Principezinho”

Autor – Antoine Saint-Exupéry; Adaptação e Encenação – Du-
arte Rodrigues; Ambientação Cénica e Figurinos – Duarte Rodri-
gues; Música original – Mário André; Costura e Lavandaria – DRE-
ER: Clarinda Martins, Ivone Berimbau e Fernanda Assunção; 

Programa – Paulo Sérgio Beju; Concepção de 
Luz – Duarte Rodrigues; Montagem e operação 
de luz – Siram e Teatro Municipal BD; Montagem 
e operação de som – Rui Branco; Direcção – Es-
ter Vieira; Produção – DAC/DREER

Personagens/Actores: Aviador – Joaquim Li-
beral; Principezinho – Isabel Alves, Filipe Silva e 
Paula Silva; Rosa – Cecília Pereira* e Elsa Sil-
va;  Rainha - Ana Jarimba;  Vaidoso – Élio Maico; 
Bêbado – Agostinho Silva; Homem de Negócios 
– Cipriano Gouveia; Acendedor de Candeeiros 
– Francisco Fernandes* e Joaquim Liberal; Geó-
grafa – Mª da Luz; Serpente - Isabel Alves; Flor - 
Carina Branco; Eco – Ana Jarimba, Agostinho Sil-
va, Cipriano Gouveia, Élio Maico, Joaquim liberal 
e Mª da Luz; Rosas – Carina Branco, Isabel Al-
ves e Paula Silva; Raposa – Elsa Silva; Agulheira 
– Mª da Luz; Vendedor – Cipriano Gouveia.

* Participações excepcionais na estreia da Directora 
Regional de Educação Especial e Reabilitação e do 
Secretário Regional de Educação.
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No dia 30 de Março, 
pelas 21h30, o Grupo 
Dançando com a Diferen-
ça, da Divisão de Arte e 
Criatividade (DAC) da Di-
recção Regional de Edu-
cação Especial e Reabi-
litação apresentou-se no 
Teatro Maria Matos, em 
Lisboa, inserido na sua 
programação de reaber-
tura. 

O actor Diogo Infante, director artístico do teatro, ao 
referir-se à programação do evento de reabertura dis-
se que “o teatro pode e deve ser também um local de 
encontro e debate, para além da sua dimensão lúdica 
e de entretenimento”. 

Durante o dia a RTP1 e a TVI entrevistaram Hen-
rique Amoedo e Clara Andermatt para a produção de 

reportagens sobre o trabalho do grupo. Os bailarinos 
Telmo Ferreira, Bárbara Matos, Ricardo Mendes e 
Elsa Freitas, também falaram das suas experiências 
no universo da inclusão através das artes. 

Com a plateia praticamente lotada, com poucos lu-
gares livres nas laterais, deu-se início ao espectáculo. 
As coreografias Levanta os Braços como Antenas 
para o Céu, de Clara Andermatt e Menina da Lua, de 
Henrique Amoedo e Bárbara Matos, foram insistente-
mente aplaudidas ao final.

No cocktail servido após o espectáculo, todos os 
elementos integrantes do grupo puderam ter um con-
tacto mais próximo com o público. Neste momento de 
convívio e grande alegria, receberam imensos elogios 
aos trabalhos apresentados.

Para finalizar, ainda é importante referir que esta 
apresentação se realizou através de uma co-produção 
entre a DREER / DAC e a Associação Cultural Compa-
nhia Clara Andermatt (ACCCA).

LEVANTA OS BRAÇOS COMO ANTENAS PARA 
O CÉU

Coreografia: Clara Andermatt
Música Original: Vítor Rua
Figurinos: Clara Andermatt em colaboração com Maurício Freitas
Desenho de Luz: Clara Andermatt em colaboração com Maurício 
Freitas
Intérpretes: António José Freitas, Bárbara Matos, Cláudia Filipa 
Freitas, Elsa Freitas, 
José Manuel Figueira, Juliana Andrade, Ricardo Mendes, Sofia 
Marote, Sónia Gouveia,
Tânia Nunes, Telmo Ferreira, Vítor Viola, Viviana Rodrigues  
Direcção Técnica (ACCCA): Carlos Ramos 
Responsável Técnico (GDCD): Maurício Freitas
Técnico de Som: Rui Branco
Co-Produção: Associação Cultural Companhia Clara Andermatt e 
Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação.

MENINA DA LUA                                                   
Improvisação / Interpretação: Henrique Amoedo e Bárbara Matos

Figurinos: Maurício Freitas
Desenho de Luz: Henrique Amoedo e Maurício Freitas
Direcção Técnica (ACCCA): Carlos Ramos 
Responsável Técnico (GDCD): Maurício Freitas
Técnico de Som: Rui Branco

GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

ARTE E CURA / ARTE E VIDA / ARTE E MUDANÇA SOCIAL compõem o trinómio de base do 
trabalho desenvolvido no GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA.
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 Fruto de uma iniciativa proposta e desenvolvida 
por Henrique Amoedo, desde 2001 na DAC-DREER, 
este trabalho prova que a Dança, numa perspectiva 
inclusiva, pode ser uma excelente estratégia para o 
desenvolvimento global de quem a pratica e uma forte 
aliada no processo de modificação das atitudes sociais 
face às pessoas com deficiência.

A visibilidade e o reconhecimento são aspectos ine-
rentes ao trabalho artístico, na área do espectáculo 
– o grande paradoxo do trabalho inclusivo nas Artes 
do Espectáculo reside na exposição perante o público 
de pessoas que tem associadas a si o arquétipo da 
incapacidade, sem que este seja o principal foco de 
atenção, mas que inegavelmente está presente. 

Temos vindo a conceber o nosso repertório com a 
colaboração de diferentes coreógrafos. A Clara Ander-
matt esteve connosco em dois períodos durante o ano 
de 2005. O encontro dos mitos marcou a primeira fase 
da sua residência coreográfica, num total de vinte dias. 
Para Clara foi o encontro com o mito da diferença e a 
oportunidade de conhecer uma nova realidade, com o 
compromisso de a incluir no seu percurso de criadora. 
Para os que compõem o Grupo Dançando com a Dife-
rença, foi o encontro com um mito da dança. Rapida-
mente e durante o processo, os mitos caíram e ficaram 
as pessoas, 
unidas pelos 
corpos que 
dançam.

Para os 
quinze dias 
que ante-
cediam a 
data de es-
treia, estava 
marcado o 
reencontro. 
Nesta fase a poética da diferença entrou em cena. 

Com a queda dos mitos foi mais simples, 
mas não menos trabalhoso, transformar a 
realidade e, como ela mesmo disse, “pe-
gar numa equação e mudar-lhe o sinal”. 
Na prática, a poética da diferença trouxe-
nos a transformação do feio em belo, das 
dores em prazeres, das incapacidades em 
capacidades... e muito mais.

Hoje, LEVANTA (mos) OS BRAÇOS 
COMO ANTENAS PARA O CÉU como uma 
forma de agradecimento por este encontro 
marcante e transformador, que nos acom-
panhará para o resto das nossas vidas. 

“Fugir ao padrão do ser funcional dos 20 aos 50. 
Trabalhar com corpos sem esconder as suas dife-
renças e dificuldades. Explorá-las. Desmanchar o 
medo e confrontar os limites, os deles e os meus. 
É como pegar numa equação e mudar-lhe o sinal. 
É descobrir o ponto de cruzamento que existe entre 
tudo e todos. É perceber melhor o espectáculo intei-
ro do mundo.”  

Clara Andermatt
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Concurso “Escola Alerta”
Sendo a Escola o espaço privilegiado 

para fomentar a construção de uma so-
ciedade mais igualitária e solidária, o Se-
cretariado Nacional para a Reabilitação 
e Integração das Pessoas com Deficiên-
cia (SNRIPD) implementou no ano lectivo 
2003/2004 o Programa “Escola Alerta!”, o 
qual tem tido continuidade desde então. 
Este programa tem como objectivos:  

- Sensibilizar e mobilizar os alunos para 
a sua participação na superação da discri-
minação de que são alvo as pessoas com 
deficiência, através da eliminação das bar-
reiras sociais, urbanísticas, arquitectónicas 
e da comunicação e que dificultam ou impedem a sua 
acessibilidade, o pleno gozo da cidadania e o exercí-
cio efectivo dos seus direitos.

- Sensibilizar e mobilizar os alunos para a igualda-
de de oportunidades e para os direitos humanos, em 
particular dos direitos das pessoas com deficiência.

- Promover a participação das escolas e da comuni-
dade na construção de uma “Sociedade para Todos”.

Este programa é dirigido aos alunos de estabeleci-
mentos de ensino básico e secundário (público e par-
ticular).

Este ano lectivo foram recebidos trabalhos com 
textos descritivos, acompanhados de suportes visuais 
(desenhos, fotografias, colagens).

Os trabalhos foram realizados por diversos grupos 
de crianças e jovens com a orientação de vários do-
centes, sendo que participaram três escolas do 1.º 

CEB e uma Escola de 
2/3 Ciclos e Secundá-
rio, a saber:

- Escola Básica do 
1.º CEB/PE da Boa-
ventura – 14 alunos 
de 3.º e 4.º ano.

- Escola Básica do 
1.º CEB/PE dos Ilhéus 
– 10 alunos de 3.º e 
4.º ano.

- Escola Básica do 

1.º CEB/PE do Caniçal – 8 turmas de 1.º, 2.º, 3.º e 4.º 
ano (170 alunos).

- Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álva-
res – 4 alunos de 10.º e 12.º ano.

 Os trabalhos foram sujeitos a uma apreciação do 
Júri Regional composto por elementos da Direcção 
Regional de Educação e da Direcção Regional de Edu-
cação Especial e Reabilitação, tendo sido atribuído um 
prémio aos dois melhores trabalhos segundo os níveis 
de ensino. Saíram vencedoras as Escolas Básica do 
1.º CEB/PE dos Ilhéus e a Básica e Secundária Padre 
Manuel Álvares. A estas foram atribuídos um prémio 
em espécie (medalha com banho de ouro) e um pré-
mio pecuniário no valor de 600 Euros, para aquisição 
de material bibliográfico, didáctico ou informático, que 
reverte a favor da escola e para benefício dos alunos. 
Foram ainda entregues diplomas às escolas premia-
das e a cada aluno que participou no respectivo traba-
lho, bem como, um diploma de participação a todos os 
restantes concorrentes.

Tanto os diplomas como as medalhas foram entre-
gues a 20 de Abril em cerimónia pública que teve lugar 
na sala de sessões da Escola da Apel e contou com a 
presença da Directora Regional de Educação Especial 
e Reabilitação, Dra. Cecília Pereira e da Sub-Directora 
Regional de Educação e Presidente do Júri Regional 
do Concurso “Escola Alerta”, Dra. Cristina Trindade. 
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Educação Especial

Decorreu no passado dia 5 de Maio, na Escola Bá-
sica e Secundária Gonçalves Zarco, a segunda fase 
da atribuição de tecnologias de apoio decorrente do 
projecto “O Acesso à Sociedade de Informação na 
Educação Especial” – SIEER – desenvolvido pela Di-
recção Regional de Educação Especial e Reabilitação 
no âmbito do Programa Operacional para a Sociedade 
do Conhecimento, nomeadamente do Programa Ma-
deira Digital, cuja gestão operacional é efectuada pelo 
Madeira Tecnopolo.

Este programa está estruturado em torno de dois ei-
xos de intervenção: Medidas Estruturantes (projectos 
de carácter estruturante) e Medidas Abertas (projectos 
de intervenção pontual). Nestes eixos foram estabele-

cidas 10 Medidas, subdivi-
didas em 49 Acções.

A acção desenvolvida 
pela DREER inclui-se no 
Eixo das Medidas Estrutu-
rantes, nomeadamente na 
Medida 3 – Valorização dos 
Recursos Humanos e Com-
bate à Infoexclusão. 

O SIEER consiste na 
implementação, entre 2003 
e 2006, de um vasto pro-
grama de investimento em 
novas tecnologias da in-

formação e comunicação, ao nível dos diversos es-
tabelecimentos de ensino e serviços dependentes da 
DREER e também na identificação de utentes que ne-
cessitam de equipamentos e programas específicos 
ao nível deste tipo de tecnologia. 

Neste sentido, a Divisão de Adaptação às Novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (DANTIC) 
da Direcção de Serviços de Formação e Adaptações 
Tecnológicas (DSFAT) procedeu à avaliação dos uten-
tes a fim de auscultar a necessidade de aquisição e 
implementação de tecnologia de apoio/ajudas técnicas 
e possíveis adaptações. Deste modo, foram atribuídos 
50 equipamentos considerados tecnologias de apoio, 
entre eles, equipamento informático: PC’s, computa-
dores portáteis, software inclusivo, impressoras e pe-
riféricos adaptados. 

Pretendeu-se com esta iniciativa facilitar o acesso 
de pessoas com necessidades especiais a tecnolo-
gias de apoio, no intuito de combater a infoexclusão e 
facilitar a integração escolar, social e profissional das 
pessoas com necessidades especiais. 

Esta cerimónia contou com a presença do Secretá-
rio Regional de Educação, Dr. Franscisco Fernandes, 
do Director Regional de Educação, Dr. Rui Anacleto 
Alves, da Directora Regional de Educação Especial e 
Reabilitação, Dra. Cecília Pereira, do Vice-Presiden-
te do Madeira Tecnopolo, Dr. Maurício Pinto Correia e 
da Directora Executiva da Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco, Dra. Fernanda Gonçalves.
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Estamos a realizar este ano a 14ª edição dos Jogos 
Especiais da R.A.M. Uma prova de longevidade e de 
grande trabalho que tem vindo a ser efectuado pela 
Comissão Organizadora.

Na Região Autónoma da Madeira, a Direcção Re-
gional de Educação Especial e Reabilitação (DREER) 
tem realizado um esforço no sentido de fomentar a 
prática desportiva dos seus alunos/utentes, quer pelo 
seu papel na formação pessoal do indivíduo, quer pe-
los aspectos de saúde, sobejamente conhecidos. A 
promoção da prática desportiva de competição, tem 
sido, também, alvo de preocupação por parte da DRE-
ER, atendendo ao desenvolvimento que se tem verifi-
cado nesta área.

Após uma fase de franco crescimento a nível quan-
titativo (onde chegámos a contar com a participação 
de 825 atletas), pretendemos potenciar este evento 
cada vez mais, com um maior nível de qualidade, quer 
no que concerne à própria organização, tal como ao 
nível da identificação de talentos. Neste sentido, a Co-
missão Organizadora dos XIV Jogos Especiais, nor-
teou-se pelas seguintes finalidades:

- Utilização do desporto como “veículo” eficaz para 
a inclusão das pessoas portadoras de deficiência na 
sociedade da Região Autónoma da Madeira.

- Promoção da prática desportiva nas pessoas por-
tadoras de deficiência.

- Sensibilização da população da R.A.M. para as 
potencialidades que as pessoas pertencentes às po-
pulações “especiais” ostentam, independentemente 
da deficiência que possuem.

No que respeita à dinâmica dos Jogos, importa re-
ferir três componentes essenciais: Desportiva, Recre-
ativa e Artística.

A cerimónia de abertura 

teve lugar no dia 3 de Junho, no Fórum Machico, às 
21h30, numa sessão em parceria com a Divisão de 
Arte e Criatividade. Iniciou-se com uma acção con-
junta do Coro de Câmara de Lobos e da Orquestra 
Juvenil da DREER, sob a direcção de João Atanásio. 
Do programa desta cerimónia, ainda fez parte a apre-
sentação em projecção de imagens dos serviços que 
participaram nos Jogos bem como, a referência aos 
respectivos padrinhos / madrinhas. 

Referimos que foi com enorme satisfação que, uma 
vez mais, cada instituição presente nos Jogos foi apa-
drinhada por uma personalidade pertencente ao meio 
desportivo regional e que, de alguma forma, têm vindo 
a desempenhar um excelente trabalho em prol da va-
lorização do desporto.

Esta cerimónia culminou com a estreia mundial de 
um espectáculo do grupo Dançando com a Diferença, 
denominado “1 Apaixonado”, que foi coreografado por 
Henrique Rodovalho e dirigido por Henrique Amoedo.

Segundo este último só mesmo 1 APAIXONADO 
pelos seres humanos, capaz de enxergá-los no seu 
quotidiano, captando toda a sua grandeza, fragilidade 
e poesia, poderia levar-nos a “esquecer o jogo” para 
olharmos para o “jogo da vida”.

O Fórum Machico registou uma grande afluência 
de pessoas para assistir à sessão de abertura des-
ta 14.ª Edição dos Jogos Especiais. No final todos se 
renderam aos encantos desta nova coreografia, e por 
entre fortes aplausos e emoções ao rubro, deslumbra-
ram-se com a perspectiva de inclusão bem patente 
neste trabalho. 

Esta 14ª Edição dos Jogos Especiais contou com a 
participação de 795 atletas.
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dos Barreiros, no dia 9 de Junho de 2006, pelas 12 
horas, onde desfilaram os participantes, acompanha-
dos dos respectivos padrinhos. Após o desfile segui-
se a apresentação do espectáculo “Mundos Dentro de 
Mim”, da autoria de Duarte Rodrigues, Elsa Rebelo e 
Maurício Pereira, interpretado por quatro grupos da 
Divisão de Arte e Criatividade da DREER (Grupo de 
Mímica e Teatro “Oficina Versus”, Grupo de Iniciação 
ao Teatro, Grupo de Expressão Dramática e Grupos 
Secundários do Projecto “Dançando com a Diferença” 
STEDI/Quinta do Leme). A encerrar esta cerimónia, 
procedeu-se à distribuição de prémios aos vencedo-
res das várias modalidades. 

 A finalizar, importa sublinhar que o presente evento 
acolheu como pressuposto intocável a igualdade de 
oportunidades como um direito inalienável do ser 
humano, o que, por inerência de tal premissa, ori-
gina que a pessoa portadora de deficiência possa 
usufruir, exactamente, dos mesmos direitos que os 
cidadãos em ge-
ral, tornando-se, 
deste modo, im-
prescindível que 
os educandos da 

RAM, que constroem o seu processo de aprendiza-
gem pelos “caminhos” da Educação Especial, possam 
participar em acti-
vidades similares 
às que usufruem 
os alunos do ensi-
no regular.
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