
         Resumo 

 

A MULTIDEFICIÊNCIA NA ESCOLA DE HOJE 

 

Hoje em dia um dos objectivos da educação é construir uma escola para 

todos os alunos, onde estes possam interagir com os seus pares e participar 

como elementos activos da comunidade.  

Para a construção da escola inclusiva, a heterogeneidade é entendida 

como um elemento enriquecedor e onde todos os alunos devem aprender 

juntos e ter oportunidade para se desenvolver. Neste âmbito os alunos com 

multideficiência também fazem parte da escola. 

 

Uma escola para todos independentemente das diferenças, de uma 

intenção, passou agora a ser uma determinação legal. Actualmente, 

encontramo-nos num processo de reorganização do modelo de escola em que 

esta desenvolve e aplica diferentes currículos face a problemas concretos de 

aprendizagem existentes. 

 

O conceito de inclusão é controverso, não existindo unanimidade no seu 

entendimento. Contudo, ninguém tem dúvida que uma criança com deficiência 

tem direito, não apenas à educação, mas sim à educação em função das suas 

próprias possibilidades ou particularidades. 

 

Todos reconhecemos a importância de implementar uma pedagogia 

diferenciada que vá de encontro às necessidades educativas especiais de cada 

aluno. A Inclusão dos alunos com multideficiência nas escolas gera diferentes 

opiniões, nomeadamente no que diz respeito ao contexto mais eficaz para o 

seu ensino.  

As unidades especializadas são recurso pedagógico da escola destinado 

a alunos com multideficiência e visam a participação activa destes no seu 

processo de aprendizagem e na vivência de experiências de sucesso.  

Criar uma Unidade de Apoio Especializado exige que todos os 

intervenientes no processo (director do agrupamento, docentes de educação 



especial, docentes titulares, famílias, autarquias) previamente se preparem no 

sentido de anteciparem problemas e apresentarem à tutela um projecto tendo 

em atenção a elegibilidade dos alunos, o espaço, os recursos materiais e 

humanos. 

 

De uma forma geral o feedback do trabalho realizado nas unidades e o 

grau de satisfação dos pais, encarregados de educação e pessoas envolvidas 

no processo é muito positivo. Criar mais respostas educativas de modo a 

garantir o processo de transição do 1º para o 2º e 3º ciclos e pensar na 

transição para a vida adulta é da responsabilidade de todos.  

Estudos realizados em diferentes países demonstraram que turmas 

onde existem alunos com deficiência, nas suas representações sociais, 

apresentam atitudes mais favoráveis à sua integração/inclusão. Constata-se 

porém, que ainda existe falta de recursos humanos e materiais e de espaços 

nas escolas para trabalhar com estes alunos, o que por vezes limita o trabalho 

dos docentes, técnicos e assistentes operacionais.  

A Escola que temos hoje, não é ideal e talvez nunca o seja, porém cabe 

a todos nós contribuir para responder aos actuais desafios como a 

heterogeneidade, diversidade no sentido de uma Escola Inclusiva. 
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