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professores, com posições ideológicas e estratégias reivindicativas diferentes, e que teve 
repercussões na classe docente, produzindo clivagens irreversíveis. Sustentou, ainda, que o 
sindicalismo docente se afastou, progressivamente, das referências do movimento operário 
afirmando, também, a sua autonomia.

 A Professora Rosa Serradas Duarte tratou de alguns aspectos do sindicalismo docente 
no quadro da negociação do 1.º Estatuto da Carreira Docente, procedendo à abordagem da 
formação contínua e da sua ligação à progressão na carreira. O estudo que apresentou inte-
gra análises de políticas públicas, cruzando abordagens históricas, sociológicas e a dinâmica 
das relações entre os actores. Mobilizou uma grande diversidade de suportes (legislação,  
documentos sindicais, relatórios de avaliação da formação, entrevistas  a responsáveis pela 
política educativa, entrevistas a especialistas em Formação  e a Directores de Centros de 
Formação). Concluiu  que, face  à ausência de estratégia e  de avaliação (enquanto elemento 
regulador),  a formação contínua  foi reduzida  ao seu lado mais visível – os créditos.

A Professora Lurdes Silva centrou a sua análise nos sindicatos de professores e no  códi-
go deontológico para a profissão docente. E os professores Alan Stoleroff  e Irina Pereira 
abordaram o passado no presente do sindicalismo dos professores.

Este Seminário propiciou um amplo e profícuo debate científico em torno da construção 
da profissão docente nas dimensões da ética, do associativismo e do sindicalismo. E o ba-
lanço foi considerado muito positivo tendo correspondido às expectativas e interesses dos 
cerca de 100 participantes neste evento.

José Brás, Manuel Tavares, Maria Manuel Ricardo, 
Maria Neves Gonçalves & Rosa Serradas Duarte

I Seminário de Educação Inclusiva

Realizou-se no dia 11 de Outubro de 2008, no Auditório Alexandre Pessoa Vaz, dinamiza-
do pelo Núcleo de Educação Inclusiva, núcleo integrante da UID- Observatório de Políticas 
de Educação e Contextos Educativos,  do Instituto das Ciências da Educação, o I Seminário 
de Educação Inclusiva.

Teve como objectivos promover o debate do sentido social e pedagógico da Educação 
inclusiva, socializar trabalhos desenvolvidos no contexto do mestrado e divulgar as linhas 
de orientação e a actividade do NEI.

A conferência de abertura «Equidade e Inclusão», foi da responsabilidade do Professor 
António Teodoro, Presidente do Instituto das Ciências da Educação, comentada pelo Profes-
sor Jorge Serrano. Seguiu-se um painel sobre «Educação Inclusiva: estratégias de actuação», 
em que foram abordadas duas temáticas: Inclusão, gestão e mediação de conflitos, da respon-
sabilidade do Professor Francisco Ramos Leitão e A gestão das aprendizagens na sala de aula 
inclusiva, da responsabilidade da Professora Maria Odete Silva.

Da parte da tarde teve lugar um primeiro painel sobre «O trabalho do Professor de Edu-
cação Especial: relato de experiências», com duas abordagens: Como vai a Educação Especial 
no nosso país? da responsabilidade da Professora de Educação Especial  Anabela França  e  
O apoio ao aluno considerado com necessidades educativas de carácter permanente: análise crí-
tica, da responsabilidade da Professora de Educação Especial, Margarida Costa. O segundo 
painel «Trabalhos desenvolvidos no âmbito do Mestrado em Educação Especial – Domínio 
cognitivo e motor» igualmente com duas abordagens: Socializar através das aprendizagens. 
Um Projecto de Investigação/Acção desenvolvido para a turma de uma aluna considerada com 
Síndrome alcoólica fetal, da responsabilidade da Professora de Educação Especial Maria João 
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Figueira e Brincando e Aprendendo: espaço para aprendizagens inclusivas. Procurando ultrapassar 
o estigma das perturbações do espectro autista da responsabilidade da Professora de Educação 
Especial Tânia Pestana.

As conclusões do Seminário foram apresentadas pela Professora Isabel Sanches, coorde-
nadora do Núcleo, que fez uma síntese comentada das temáticas abordadas no Seminário, 
fazendo emergir alguns aspectos críticos das políticas e das práticas, no que concerne à 
Educação Inclusiva.

O Seminário teve a adesão de cento e cinquenta participantes, tendo sido entregues 
cento e dezanove (119) fichas de avaliação. As respostas distribuíram-se por cinco itens: 
organização do seminário (Suficiente - 11,8%; Bom - 68,9%; Muito Bom - 19,3%); acolhi-
mento dos participantes (Suficiente - 20%; Bom - 54%; Muito Bom - 26%); actualidade das 
temáticas (Insuficiente – 0,8%; Suficiente - 9,2%; Bom - 46,2%; Muito Bom - 43,8%); utilidade 
dos conteúdos (Suficiente - 17,9%; Bom - 49,6%; Muito Bom - 32,5%).

A Comissão organizadora deste primeiro Seminário de Educação Inclusiva fez um balanço 
muito positivo do mesmo, ficando a promessa de realização do segundo, no início do pró-
ximo ano lectivo.

                      Isabel Sanches
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