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Sugestão de livros: 

Perspetivas sobre a Inclusão 
Da Educação à Sociedade 
Autor: David Rodrigues  
Ano: 2003 
Editora: Porto Editora 
 
O que é a "inclusão? Em que consiste uma sociedade inclusiva? Como se desenvolve 
uma educação inclusiva? Que relação existe entre a inclusão e a exclusão? Estas e 
outras questões emergem de um campo polémico que, em última instância, tem a 
dimensão dos diferentes ideais que cada pessoa talhou para um futuro ideal. 
Os discursos sobre a inclusão na sua dimensão escolar e social encontram-se 
impregnados destas representações sobre o futuro: para alguns, uma utopia possível; 
para outros, um desiderato inatingível. A reflexão educacional tem muito a lucrar com 
o conhecimento da experiência teórica e prática que a abordagem social tem vindo a 
fazer da inclusão/exclusão; foi a nível social que, primordialmente, se refletiu sobre o 
fenómeno indissociável da inclusão/exclusão. A educação, por outro lado, constitui-se 
como um campo privilegiado de entendimento dos processos que conduzem à 
inclusão e à exclusão. 
Este livro procura pensar a inclusão/exclusão no âmbito de uma abordagem crítica e 
multifacetada. Crítica porque a inclusão, em toda a sua complexidade, deve ser 
examinada recorrendo à desconstrução de discursos e reflexão sobre práticas; 
multifacetada porque se torna óbvio que uma abordagem estritamente educacional 
não consegue captar toda a complexidade do fenómeno da inclusão/exclusão. 
Estes diferentes olhares estão retratados neste livro que, congregando as 
contribuições de reconhecidos especialistas nacionais e internacionais, nos apresenta a 
inclusão/exclusão como um fenómeno complexo e que, assim, deve ser entendido, 
mesmo nas abordagens que se pretendem mais imediatas e pragmáticas. 
 
A Inclusão nas Escolas 
Editor: Fundação Francisco Manuel dos Santos 

Ano: 2014 
 
A educação inclusiva ocupa um lugar de destaque nos atuais discursos pedagógicos e 
de política educativa. Contudo, as práticas nas escolas confrontam-se com vários 
obstáculos: como construir uma escola inclusiva? Como potenciar a aprendizagem de 
todos? Em particular, como lidar no concreto com os vários tipos de incapacidades e 
dificuldades educativas? Em Portugal está-se a fazer o suficiente neste domínio? 



Devem as escolas diferenciar mais ou menos as experiências educativas? O que tem 
sido a inclusão nas escolas e como poderá ela ser melhorada? 
Neste livro são discutidas as experiências inglesas e o que se pode aprender com elas. 
É ainda abordada a inclusão como direito fundamental e formas de a transpor para a 
prática. 
 
Autismo e Educação Inclusiva 
Autora: Mara Monteiro da Cruz, Isabel Neves Ferreira, Fabiana Ferreira do 
Nascimento, Angélica Reis Monteiro, Alba Lemme Weiss 
Editor: Whitebooks 
Ano: 2017 
 
Com o advento das políticas de educação inclusiva, temos vivenciado diferentes 
mudanças no que diz respeito à escolarização do público-alvo da Educação Especial, 
em particular, de pessoas com deficiências e autismo. No entanto, apesar dos avanços 
legais em prol dos direitos educacionais e sociais dessa população ainda há muitas 
questões e inquietações, sobretudo, por parte dos professores que recebem esses 
sujeitos em suas salas de aula. Como ensinar este aluno e o restante da turma? Que 
recursos usar? Como atender a diversidade e as especificidades de todos tendo pela 
frente um currículo geral? Esta obra é uma grande contribuição para pensar caminhos 
e possibilidades na escolarização de alunos com autismo. As discussões apresentadas 
ao longo do livro estão fortemente amparadas em pesquisas e vivências profissionais 
das autoras, que, por sua vez, tecem um retrato conceitual atualizado e instigante para 
a discussão da tecnologia como uma das possibilidades para construir práticas 
pedagógicas mais inclusivas para todos os que compõem a diversidade presente nas 
escolas. A leitura atenta desta obra auxiliará o leitor a refletir sobre a tecnologia, a 
diferenciação curricular e o suporte especializado da Educação Especial para o trabalho 
junto a alunos com autismo. 
 
Conviver com a Síndrome de Down em Escola 
Mediação pedagógica e formação de conceitos 
Autora: Susana Couto Pimentel 
Editora: Editora Vozes 
Ano: 2012 
 
Este livro traz discussões sobre o processo de formação conceitual por estudantes com 
Síndrome de Down inseridos em escola regular. Os estudos sobre essa deficiência têm 
aumentado muito nos últimos anos, mas pouco se fala sobre suas possibilidades de 
avanço com relação ao pensamento abstrato. Os resultados da pesquisa, analisados 
neste livro, contribuem, portanto, para a construção de atividades mediadoras numa 
proposta pedagógica de ensino de conceitos na escola regular. 
 
Sugestão de artigos: 

Inclusão vai ser a medida principal para avaliar as escolas 



https://www.publico.pt/2019/01/16/sociedade/noticia/inclusao-vai-medida-principal-

avaliacao-escolas-1858167?fbclid=IwAR14rPRAnK_gIt-LS4-

HfUBYSOvR_F6Nfj8Ge0tpmHtQJTwzGRrKLcFY2Kw 

Inclusão escolar 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10757/3/3%20Revis%C3%A3o%20da%2

0Literatura%20-%20Inclus%C3%A3o.pdf 

Aprofundar a inclusão com o que se sabe 

David Rodrigues 

 

https://www.publico.pt/2018/04/18/sociedade/opiniao/aprofundar-a-inclusao-com-o-

que-se-sabe-1810760 

 

Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho 

 

https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/15327/1/ivo_abrantes_martins_diss_mestrado.pdf 

 

As nossas escolas são inclusivas. E a inclusão, é uma utopia ou não? 

 

https://www.publico.pt/2018/07/22/culto/opiniao/as-nossas-escolas-sao-inclusivas-e-

a-inclusao-e-uma-utopia-ou-nao-1838516 

 

Sugestão de vídeos: 

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho 

https://www.youtube.com/watch?v=-R3gbEO2d00&feature=share 

Educação inclusiva - Aplicação do Desenho Universal de Aprendizagem 

https://www.youtube.com/watch?v=QmeOpPhg4Rk 

Decreto-Lei n.º 54/2018 - Manual de Apoio à Prática - Resumo 

https://www.youtube.com/watch?v=BbwPFdeJHg0 
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